ASSEMBLEA PARROQUIAL
SANTA COLOMA DE CENTELLES

DOCUMENT DE SÍNTESI
QÜESTIONARIS I ENQUESTES REALITZADES
DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2013

27 D’ABRIL DE 2014

Aquest document de síntesi recull un resum de les respostes als qüestionaris dels diferents grups de la Parròquia.
També les respostes de les persones que van omplir l’enquesta que es va deixar al cancell de l’església i, finalment,
les respostes a l’enquestes que es va fer arribar a algunes persones que no participen habitualment en les tasques de
la Parròquia i que han tingut l’amabilitat de respondre.
Per ampliar el contingut de les respostes es poden consultar els originals que estan guardats a l’arxiu parroquial.
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PRESENTACIÓ
Benvolguts /des:
El ple de l’Assemblea Parroquial que celebrem aquesta tarda és el fruit de
mig any de treball de tots els que hi heu participat i de tot un curs de
preparació per part del Consell Pastoral. D’aquí que valgui la pena esmerçarhi també aquestes hores per compartir les diverses aportacions que han
arribat al Consell des dels grups i serveis de la Parròquia, dels que han respost
personalment l’enquesta que podien trobar al cancell de l’església i
d’aquelles persones que sense participar habitualment a la Parròquia han
volgut fer-nos arribar la seva visió i el seu criteri.
A tots un agraïment per la feina feta i un desig de que les aportacions
recollides no es perdin, sinó que ens serveixin per trobar pistes d’actuació per
fer més viva i participativa la parròquia, al servei del poble.
Ha estat difícil al Consell Pastoral de fer el buidat de totes les aportacions,
per poder elaborar el document de treball que teniu a les mans i que ha de
servir de suport per al treball d’aquesta tarda.
Val a dir que en els tres mesos últims tots els membres del Consell ens hem
reunit una desena de vegades , a part de les reunions que hi ha hagut per
sectors. Això suposa un esforç ingent que la parròquia ha d’agrair
profundament.
Malgrat tanta dedicació i esforç és possible que encara hi detecteu alguna
mancança. Si és així, us demanem que us en feu càrrec ja que ha estat un
exercici d’aprenentatge, ben nou per a tots.
Ara ens toca repassar les propostes i veure les necessitats que s’entreveuen
per a la nostra parròquia, marcar les prioritats i posar-hi els mitjans per
portar-les a terme i fer que en el futur la nostra sigui una comunitat
parroquial més viva, més fidel a l’evangeli i atenta a la realitat per poder
estar al servei dels cristians i de tot el poble de Centelles.
Gràcies a tothom.
Mn. Josep Alaró
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LITÚRGIA
En l’àmbit de la Litúrgia treballen a la Parròquia unes 60 persones per ajudar a la
preparació, organització i realització de les diverses celebracions litúrgiques que
s’hi celebren. Aquestes persones estan organitzades en 9 grups:
• Sagristans
• Neteja
• Ornamentació
• Guitarres i música
• Cants
• Lectors
• Administradors de la capella de la Mare de Déu dels Dolors
• Administradors de la capella del Socós
• Administradors de la capella de Sant Antoni
Els grups presenten unes característiques similars: estan formats majoritàriament
per dones i es constata que no hi ha un relleu natural. És per això que les persones
estan molt temps en el servei a l’església mentre altres persones és possible que
volguessin entrar a formar part dels grups i no saben com fer-ho.
Un punt feble que es destaca en els grups és la falta de contacte entre ells i el fet
que no tinguin reunions periòdiques per coordinar la seva tasca.
També destaquen que amb més formació específica, podrien donar un millor servei
als feligresos que assisteixen a les celebracions.
Algú del grup de cants manifesta que l’orgue no funciona bé i que caldria canviarlo. També que algunes reunions són poc operatives i que hi estan molta estona però
no avancen. La improvisació dels cants a última hora i la poca coordinació amb els
grups que participen en algunes misses.
Tots ells manifesten estar compromesos amb la Parròquia i les tasques que hi fan.
De cara al futur veuen necessari poder incorporar altres persones als grups i
organitzar trobades de forma periòdica per intercanviar experiències i incorporar
noves formes de fer que millorin la litúrgia de la Parròquia i que arribi millor a les
persones que hi participen.
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Què han dit respecte de la litúrgia les persones que participen
habitualment a la parròquia:
Es valora que hi hagi missa diària i es resi el rosari a la capella del Socós. També es
destaca que l’església és un edifici bonic i confortable amb calefacció, tot i que
l’altar està massa allunyat de la gent. Es valora positivament la informació a través
de l’Espurna i la que es dóna a missa.
Manca de motivació i d’interès en la importància de la Eucaristia per part dels joves
i pares.
Disponibilitat de visites a l’església quan algun grup ho necessita. Algú demana
Exposició del Santíssim, Adoració nocturna i rosari diari. També es posa de manifest
la preocupació pel Sagrament del Perdó i la confessió individual.
Manca participació en els cants. Algú s’ofereix a organitzar el mes del Rosari a la
Capella del Socós.
Es troben a faltar activitats puntuals per donar ressò de la fe i la feina de la
parròquia (mercat artesanal, campanyes de sensibilització per coses
puntuals...etc). En el tema de cants caldria aconseguir ser més gent per poder
repartir les tasques i que no sempre sigui la mateixa persona a la mateixa missa.
També es proposa tancar mitja església perquè la gent es posi cap endavant i no
tant enrere i que es mogui l’altar perquè estigui més a prop de la gent i fer una
missa per adults que fos diferent un cop al mes.
Es troba a faltar un grup de pregària. També l’assaig dels cants abans de missa i
preparar les misses per adults de manera que siguin més participatives, amb
pregàries espontànies, moments de silenci, etc ...

Què han dit respecte de la litúrgia les persones que no participen
habitualment a la parròquia:
Algunes se senten allunyades en no participar a les celebracions i no sentir-se
compromeses després de molts anys d’allunyament. També constaten la distància
respecte a una evolució tan lenta de l’Església en aquesta matèria que no els fa
sentir còmodes. Caldria aprofundir en la vivència comunitària de la fe renovant les
celebracions. Demanen també que no tot se centri en l’eucaristia del diumenge i
que calen noves formes. Fer més “comunitat” enlloc de quedar-se només en els
sagraments (com la missa) i estimular petites comunitats vives.
Alguns demanen obrir l’espai de les celebracions fent misses en altres llocs no
habituals i que s’expliqués més tot el que es fa i que les activitats de la parròquia
tinguessin més difusió.
Una persona demana alguna missa en castellà.
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FORMACIÓ
La paraula catequesi, vol dir “fer ressonar la fe”. És educar la fe,
ajudar-la a créixer i madurar. D’aquí ve la importància de la formació.
De la formació catequètica en tenen cura 13 persones que s’ocupen de
diferents grups. Concretament són 11 dones i 2 homes.
Actualment a la parròquia hi ha diversos nivells de catequesi.
• Catequesi familiar. Amb dos grups de pares i 3 d’infants en el nivell
de primer any de catequesi de primera comunió.
• 3 grups d’infants de segon any de catequesi de primera comunió.
• Grup de postcomunió
• Baobab (grup juvenil)
• Grup de Confirmació
• Grup de Formació d’adults.
• Preparació al bateig
Els catequistes manifesten convenciment personal i molta il·lusió en
ajudar els altres i majorment als infants a conèixer l’evangeli. Troben la
força en la pregària, en les trobades de grup (tant d’infants, com de
catequistes).
També manifesten conscientment les dificultats que presenta el moment
actual: limitació de temps i no prou implicació dels pares, (malgrat la
catequesi familiar). Reconeixen que tant el missatge de l’evangeli, com
part de la seva vivència cristiana, es redueix al temps que dediquen a la
catequesi.
Els catequistes manifesten que hi hauria d’haver més comunicació amb
els altres grups de la parròquia. Per això proposen programar reunions
amb altres grups.
És important remarcar que, encara que hi ha dificultats en la catequesi,
hi ha molt bona disposició i desig de continuar fent aquesta tasca tan
necessària a la nostra parròquia.
6

Què han dit respecte de la formació les persones que habitualment
participen a la parròquia:
Es constata que les persones enquestades reconeixen la catequesi com un dels
punts forts, juntament amb les misses familiars, la formació de catequistes i
el grup Baobab.
Com a punts febles assenyalen la manca de formació per als pares dels nens
que fan la primera comunió, ja que després d’haver-la feta els infants no
segueixen per falta de rerefons familiar vinculat a la parròquia. És a dir falten
pares més participatius.
Referent a la formació en general.
Falten grups de feligresos per compartir la fe, debatre temes, i organitzar
sortides, fòrums, projeccions cinematogràfiques…
Propostes
Formació i seguiment als pares dels nens de catequesi.
Actualització de la catequesi sense perdre els orígens.
Què han dit respecte de la formació les persones que habitualment no
participen a la parròquia:
Es percep passivitat a la Parròquia respecte a la nova generació. Desitjarien
que es promogués la participació de joves.
Algunes persones coneixen el que es fa a catequesi i demanen més
coneixement del cristianisme. D’altres veuen en la catequesi una
evangelització que no els agrada.
Cal que l’Església baixi del pedestal i no actuï com empresa, escola
alliçonadora o eina de control. Cal reformar-se profundament en la línia de
l’evangeli. Cal retornar a les fonts simples i respectar des de la vivència i no
des de la llei. Moltes persones destaquen que el Papa Francesc els encomana
esperança. Demanen que l’Església sigui més oberta i propera als joves ja que
ha de transmetre valors a les noves generacions i mostrar actituds sinceres i
coherents amb el seu missatge. Algunes persones senten respecte per
l’Església local i per alguns conèixer el mossèn és un punt fort.
Una persona diu que se sent propera a Jesús i que està buscant una
espiritualitat que doni sentit a la seva vida.
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SERVEI ALS ALTRES
Unes 40 persones fan possible que la Parròquia pugui donar servei als qui necessiten
algun tipus de suport en diferents àmbits:
• Càritas: Que treballa conjuntament amb els serveis socials municipals per
donar ajuda a famílies de Centelles amb dificultats greus, i a joves o adults
amb necessitats.
• Mans Unides: Que treballa en projectes per al Tercer Món
• Visitadors de Malalts: Que fan un servei de visita i acompanyament i porten la
comunió a les persones que ho demanen.
Com en altres grups de la Parròquia la majoria de participants són grans, excepte
en el cas de Càritas on hi col·laboren persones més joves.
Els valors de Càritas a destacar són la credibilitat, l’actitud de compromís personal
i de la comunitat parroquial, l’obertura als problemes reals i la capacitat de
generar implicació d’altres sectors.
Les dificultats vénen de la manca de temps, d’equilibri entre responsabilitat i
voluntarisme, del paternalisme i del prejudici, així com la manca d’implicació
d’alguns creients, i de la urgència de l’acció que impedeix reflexionar.
Per arribar a l’autèntica pobresa sense cedir a la pressió de la demanda, seria
necessari un millor equilibri organitzatiu perquè Càritas no es confongués amb
altres serveis, això permetria una atenció compromesa als més desafavorits i capaç
de transformar-se segons les seves necessitats, sense excloure la denúncia. Caldria
una millor preparació i organització.
Mans Unides es troba que, degut a la crisi, hi ha una falta d’ interès per els
projectes del tercer món. En aquests moments s’està reorganitzant per treballar la
conscienciació
El servei d’acompanyament i atenció als malats i persones grans ha de lluitar a
vegades contra la fredor d’algunes famílies per fer la seva feina, però és en
moments de crisi i de molta necessitat quan hi ha l’oportunitat d’arribar a més
persones aprofitant la solidaritat que es desvetlla.
El grup de visitadors hauria de coordinar-se amb Càritas i serveis socials i millorar i
ampliar el servei, així com promoure la implicació de noves persones.
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Què han dit respecte als serveis als altres les persones que
habitualment participen a la parròquia:
En general la gent està informada del que fan els grups, especialment de Càritas.
Aquesta informació els arriba per l’Espurna i el Web que són uns mitjans que es
valoren molt positivament.
Més enllà de l’àmbit parroquial s’assenyala que manca que els bisbes recolzin
públicament els col·lectius que treballen per una societat més justa. Manca
intercanvi entre els diferents grups parroquials. Manca participació en el grup de
visitadors de malalts i acompanyament de gent sola.
En el capítol de propostes es fa constar que manquen activitats puntuals per donar
ressò de la feina de la parròquia i que caldria que l’acció de Càritas fos més
interactiva entre donants i receptors.

Què han dit respecte als serveis als altres les persones que
habitualment no participen a la parròquia:
La majoria coneix els grups i els serveis de la parròquia tot i que hi ha un grup molt
significatiu que s’adona del seu desconeixement. Els que ho coneixen, en general,
ho valoren positivament, especialment en el cas de Càritas. Un grup significatiu
destaca que cal combinar el model assistencial de Càritas, amb un model més
transformador i que es mulli més denunciant les causes de la injustícia i més
creador d’oportunitats. Algunes persones consideren tancats els grups de la
parròquia ja que no faciliten la integració amb valors de caritat i solidaritat.
En el capítol de propostes de futur es recullen les següents: Autèntic interès per la
gent i reconeixement i acolliment des del respecte a cadascú. Que sigui un espai
dinàmic, obert i participatiu. S’hauria de ser més plural i renovar la solidaritat i els
valors en la línia del Regne de Déu.
Pel que fa al paper que hauria de desenvolupar l’Església i la nostra parròquia en el
seu àmbit d’actuació seria: combatre les injustícies, posant-se al costat dels
pobres, senzills i necessitats, donant resposta a les preocupacions dels homes
d’avui (pobresa, atur, immigració...) esdevenint així un motor de canvi social, i un
autèntic contrapoder arrelat només en el reconeixement i preservació de la
dignitat de l’home. L’Església en general i en l’àmbit local hauria de canviar el seu
missatge de caritat paternalista pel d’apoderament de les persones que decideixen
el seu propi destí tot promovent la col·laboració amb la resta d’entitats del poble.
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ALTRES SERVEIS DE LA PARRÒQUIA
CONSELL DE PASTORAL
El Consell el presideix el rector, mossèn Josep Alaró i està format per 10 persones.
Es troba per pregar, dialogar i concretar accions com a òrgan consultiu de
comunicació, informació i impuls.
Busca la coordinació entre els grups i serveis de la Parròquia. Des de la
corresponsabilitat anima, coordina i revisa l’acció pastoral.
Viu un moment de canvi que comporta renovació, compromís, fe, confiança en Déu
i en les persones, tenir una mentalitat oberta a la pluralitat, al respecte i a
l’acollida fraterna.
Fa més difícil la seva tasca la manca de temps, l’adaptació al present, la manca de
confiança en Déu i en les persones, així com la complexitat del moment que vivim
de canvi, de recerca espiritual, a vegades d’indiferència i desencís .
El Consell Pastoral
Parròquia.

coneix i té relació amb tots els grups que treballen a la

El Consell Pastoral és un grup que sostingut per la fe, amb fermesa, claredat i
flexibilitat, obert a animar i acompanyar la vida de la parròquia.
CONSELL D’ECONOMIA I PATRIMONI
Format per 3 persones que juntament amb el rector vetllen pel patrimoni i els
béns de la Parròquia, assessoren en les inversions i les obres que s’han de dur a
terme i fan un seguiment i donen informació de les activitats econòmiques.
La professionalitat, el compromís i la dedicació fan efectiva la seva tasca. Els ajuda
molt la feina prèvia que fan els voluntaris així com les idees que els fa arribar la
gent i per descomptat l’aportació econòmica dels fidels. En les respostes la gent
valora positivament el manteniment, la netedat i la calefacció als edificis
parroquials.
Cal reforçar l’entitat del Consell d’Economia i Patrimoni assegurant la continuïtat
de l’equip i la renovació dels seus membres quan calgui. Demana poder disposar de
la informació dels projectes des del seu inici. Caldria la presència femenina al grup,
ara tots són homes. El Consell d’Economia i Patrimoni hauria de tenir més relació
amb els altres grups i serveis de la Parròquia, sobretot amb el Consell Pastoral i
donar a conèixer a la gent el treball que es fa.
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JUNTA DEL CENTRE PARROQUIAL
Formada actualment per 10 persones, totes joves que porten la gestió i el manteniment
del Centre i fomenten l’interès per al teatre i la música, amb la incorporació de nous
joves.
Destaca en positiu la seva creativitat i la capacitat d’integrar els “egos”, el poder
gestionar aquest espai, l’acolliment de la parròquia i la valoració dels espectadors.
Les deficiències de l’edifici, la manca de temps i constància dels membres de la Junta i la
poca confiança d’un sector de gent del poble són les dificultats que troben en el seu
treball.
Des de les enquestes es remarca la necessitat de reforma de l’edifici, cosa que permetria
donar-li un major ús. S’està treballant en el projecte.

COMUNICACIÓ
El grup el formen 5 persones. Ofereix a tothom la informació de les activitats i la vida de
la Parròquia a través de l’Espurna i el Web.
El seu compromís és l’obertura i l’adaptació a les noves tecnologies. Els ajuda l’interès de
la gent i el suport dels tècnics.
Entre les dificultats destaquen el ser un grup massa reduït, la manca de temps, la poca
relació amb els altres grups i els canvis tecnològics.
Ha de facilitar la informació i la comunicació del que fan els diversos grups de la
Parròquia i desvetllar l’interès per conèixer-ho i per participar-hi.
En les enquestes dels que participen a la Parròquia es valora la informació que reben a
través del Web i de l’Espurna, també directament a l’església. Se segueix i es valora la
pàgina Web.
Proposen fer activitats puntuals per donar a conèixer la feina de la Parròquia i el ressò de
la fe.
Els qui no participen habitualment a la Parròquia destaquen que aquests mitjans els
apropen l’activitat de la Parròquia i els fan sentir l’església local més propera.
Algunes persones mostren interès pel que es fa i per ampliar el ventall d’informació de les
activitats, explicant-ho més i millor per donar-hi més ressò.
D’altres comenten que els mitjans de comunicació transmeten una imatge llunyana de
Jesús i que el que es comunica sovint està poc connectat amb la realitat de la vida.
També s’assenyala que caldria un funcionament més assembleari donant veu als creients,
respectant la seva llibertat i que es promogués la participació en les activitats del poble.
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PREGÀRIA
Confiança i col·laboració
Senyor, aquesta tarda ens trobem aquí convocats per Tu, creiem que quan ens
reunim en el teu nom Tu ets enmig nostre.
Nosaltres volem col·laborar amb Tu, Senyor, i Tu col·labora amb nosaltres en
aquesta assemblea. Tots hem treballat i ens hem esforçat perquè junts construïm
comunitat, confiem en Tu, envia’ns el teu Esperit Sant perquè sigui la nostra llum i
treballi amb nosaltres , es faci la voluntat del Pare i el seu Regne sigui una realitat
en la nostra parròquia… (Silenci)
Per això
En contemplar el teu sepulcre buit, m’adono que:
Només Tu pots donar la fe.
Però jo puc donar el meu testimoni.
Només Tu pots donar l’esperança.
Però jo puc tornar la confiança als meus germans.
Només Tu pots donar l’amor.
Però jo puc ensenyar els altres a estimar.
Només Tu pots donar la pau.
Però jo puc salvar la unió.
Només Tu pots donar la força.
Però jo puc aixecar el desanimat.
Només Tu ets el camí.
Però jo puc indicar-lo als altres.
Només Tu ets la vida.
Però jo puc tornar als altres el desig de viure.
Només Tu pots fer l’impossible.
Però jo puc fer el possible.
Només Tu ets suficient.
Però prefereixes comptar amb mi.
Per això, aquesta Pasqua em surt del cor: Gràcies! Al·leluia!
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