
Déu vos guard ! 

 

els grups de Servei als 

Altres a través de Càritas, 

Mans Unides i Pastoral de 

la Salut: el que tradicio-

nalment és coneix com el 

braç “caritatiu” de l’Esg-

glésia. Els que vagin sor-

tint reflectiran altres grups 

i serveis, la litúrgia, la 

formació, l’economia, la 

difusió... 

Llegiu doncs, aquest pri-

mer número de Flama par-

roquial amb goig i amb el 

convenciment que tot el 

que ens serveix per conèi-

xer-nos més, per saber 

més de la vida de la parrò-

quia, ajuda també a viure 

la nostra fe i a sentir-nos 

més comunitat, més famí-

lia, més poble. 

 

 

Gràcies per ser-hi! 

CENTELLES. És un goig  

estrenar una nova publica-

ció de la Parròquia. Per 

motiu doble: perquè és 

fruit d’una Assemblea 

Parroquial celebrada re-

centment i perquè és ex-

pressió i testimoni del tre-

ball pastoral que fan els 

diversos grups i serveis de 

la Parròquia. 

Pel que fa al primer, ho 

demanaven tres dels qua-

tre grups de treball; de 

forma diferent però la de-

manda era la mateixa: re-

forçar la relació entre els 

grups de la Parròquia, cre-

ar un butlletí d’informació 

de les activitats dels grups 

i divulgar les activitats 

parroquials. 

Respecte al segon motiu, 

sempre és bonic constatar 

que tanta gent dedica vo-

luntàriament part del seu 

temps a fer un servei als 

altres a través de la Parrò-

quia, i que fent aquest ser-

vei ells mateixos reben 

més del que donen. Això 

ens diu que Centelles és 

una comunitat viva, que 

no només celebra la seva 

fe -que és molt important- 

sinó que està compromesa 

en alguna de les tasques 

que la Parròquia tira enda-

vant. En definitiva que 

som pedres vives d’aq-

aquesta Església de Cente-

lles, com deia  el lema de 

la celebració dels 300 

anys del temple parroqui-

al. 

Aquest informatiu, que 

sortirà periòdicament però 

espaiada al llarg del curs, 

porta el nom de Flama 

parroquial, perquè junta-

ment amb l’Espurna que 

es publica setmanalment, 

vol donar compte de la 

vida dels grups, ser testi-

moni del serveis que fan 

les persones i del procés 

que segueixen les dife-

rents activitats pastorals a 

casa nostra. Sobretot, ser 

això, una flama que en-

cengui en el cor dels que 

ens sentim parròquia una 

llum que faci claror al 

nostre camí i un escalf per 

sentir-nos-hi com a casa. 

Per començar dediquem 

aquest exemplar al que fan 
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Un nou mitjà 
de comunicació 
 
 

 
ALEIX MATARÓ 

CENTELLES. Des del grup 

de comunicació del Consell 

Parroquial agafem amb 

ganes l’encàrrec de tirar 

endavant una nova peça al 

servei de la parròquia.  

Fem aquest pas per cohe-

sionar més la relació entre 

els grups i informar a tota la 

comunitat. Volem fer 

visible l’activitat de les 

persones que des de fa molt 

temps, i en els més diversos 

àmbits  fan, de manera 

desinteressada, a la nostra 

comunitat.  

Amb la Flama parroquial 

volem donar relleu a 

aquestes tasques a vegades 

discretes, a vegades de més 

anomenada, però sempre 

sinceres i útils pel bé de la 

comunitat. Així ens farem 

ressò de les seves activitats 

més importants i també de 

les problemàtiques que 

abordin, per tal de compartir

-ho entre tots i mirar que la 

nostra flama no s’apagui. 

Per fer aquest primer 

número, hem comptat amb 

la generosa col·laboració de 

representants dels grups dels 

que parlem. Això ha anat 

molt bé, perquè així cadascú 

parla en primera persona, 

del seu àmbit i ens pot 

aportar la seva experiència. 

Però si algú, formi part o no  

d’un grup parroquial, li ve 

de gust col·laborar en la 

c o n f e c c i ó  d ’ a q u e s t 

informatiu, ens anirà molt 

bé, ampliar l’equip de 

redactors i fotògrafs. 

 

El pi, penjat ahir a l’església en honor a Santa Coloma              A.M.  

Josep Alaró, rector de la parròquia, explica els motius d’aquesta nova publicació 

CAPÇALERA 
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Com treballa Mans Unides  
Aquesta ONG està atesa només per 

voluntaris en totes les Delegacions. 

A la central hi ha unes persones que 

cobren un sou mínim per orientar les 

campanyes i tenir cura del compli-

ment legal.  

Un grup demana per exemple ajuda 

PILAR ACÍN 

CENTELLES. A Mans Unides es-

tem molt contents perquè aquest any 

ja podem dir que el grup ha augmen-

tat de 8 persones i ja funciona cohe-

sionat, amb il·lusió i amb moltes 

ganes de treballar. 

Aquest any hem apostat molt fort per 

aclarir  tot allò que no ens arriba a 

través de les informacions dels mit-

jans i quan ens arriba no acaba de ser 

prou clar. Per això mitjançant la Re-

vista El Portal cada mes procurarem 

fer arribar als lectors el treball que es 

fa a Mans Unides i també volem 

connectar amb coneixedors directes 

dels problemes perquè ens ho vin-

guin a explicar de viva veu. 

Activitat a Centelles 

En aquest sentit tenim preparat pel 

dia 8 de febrer, que és el dia de la 

Campanya de la Fam, projectar el 

documental  “La Missió Tzeltal”, 

dirigit per Josep Lluís Penedès i pro-

duït per Mans Unides. 

Tal com ha ressaltat la crítica, es 

tracta d'un excepcional document 

antropològic per conèixer les condi-

cions de vida, realment senzilles, 

dels indígenes tzeltal, un poble origi-

nari de Chiapas (Mèxic) descendent 

dels maies. I així intentarem continu-

ar al llarg de l’any.  

Tots coneixeu la Tómbola de la Soli-

daritat. Ens dóna molta feina però  és 

la forma que hem trobat més efectiva 

per arribar a ajudar a pagar els pro-

jectes que escollim des de la Delega-

ció de Vic. Tenim molta sort i estem 

molt agraïts a tot el poble, des dels 

comerços, els fabricants i particulars 

que ens ajuden any rere any. A nos-

altres ens toca la feina d’orga-

nització, que la fem amb molt de 

gust i se’ns emporta unes quantes 

hores de les vacances.        

Per Nadal tenim la campanya de la 

Llàntia Solidària. El que es recull va 

sempre a finançar un projecte d’aju-

da a infants. Aprofitem que celebrem 

les festes de Nadal i recordant la 

nostra joventut convidem  tothom a 

cantar nadales la vigília de Nadal, de 

6 a 8 de la tarda. Aquest any ha vin-

gut gent jove i nens del Cau. Vam 

anar anunciant amb goig el naixe-

ment del petit Jesús.  

Volem connectar amb coneixedors directes dels problemes  
MANS UNIDES  · CENTELLES 

Mans Unides 

Imatges d’índigenes tzeltal, relacionades amb els projectes solidaris a la seva zona 
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per fer una escola, envia a Mans 

Unides tot el projecte detallant el 

lloc a on es farà, qui seran els bene-

ficiats i l’import que es necessita. 

Han de facilitar un responsable que 

es farà càrrec d’aquest projecte. I 

com és lògic, ha d’estar avalada la 

seva formalitat i el seu comporta-

ment. 

Mans Unides estudia el projecte: 

això ho fan uns voluntaris que tenen 

assignada aquesta feina. Si s’accepta 

se’n dóna coneixement a totes les 

Delegacions i es comença a finançar 

el projecte. Sempre després d’haver 

rebut les factures i d’haver sigut re-

passades i així fins arribar a poder 

inaugurar l’escola. 

L’ajuda que rep Mans Unides  
Degut a la crisi que estem patint ha 

minvat l’ajuda als nostres germans 

que han nascut en terres riquíssimes 

però que l’avarícia i la corrupció els 

té sumits en un abandó injust. 

Sabem que ens direu que primer hem 

d’ajudar als que tenim a prop, ho 

entenem. Quan pugueu, però, tin-

gueu en compte els que tenim més 

lluny, ja que si podem facilitar la 

seva escolaritat i la seva salut, la ig-

norància perdrà servidors i la llum 

de la saviesa podrà donar-los l’opor-

tunitat de poder veure sortir el sol 

amb esperança. 

Com contactar amb Mans Unides 

Si voleu saber alguna cosa més di-

rectament  podeu contactar amb nos-

altres. Fem les reunions al local del 

c. Estrangers, 4 (Can Baulenes). 

Només ens resta dir-vos que mireu 

d’assistir sempre a les xerrades. Om-

plir la sala i veure que tenim el vos-

tre suport ens esperona per continuar 

endavant. 

Iniciem l’any 2015. Crec que tots 

tenim una barreja de dubte i esperan-

ça. Nosaltres, tot i això, acabem amb 

la consigna de la campanya:  

Més de 7500kg al gran recapte de Centelles 

JOAN SOLER/ MONTSE VALLDENEU 

CENTELLES. Vam iniciar les acti-

vitats de Nadal a finals de novembre 

amb el Gran Recapte d’Aliments  

que Càritas porta a terme a Centelles 

cada any juntament amb els Serveis 

Socials de l’Ajuntament. Van 

col·laborar amb nosaltres entre se-

tanta i vuitanta voluntaris a més d’-

entitats, escoles i botigues del poble.    

  Va ser tot un èxit perquè vam reco-

llir més de set mil cinc-cents quilos 

d’aliments, gairebé dos mil més que 

l’any passat, cosa que demostra la 

conscienciació i les ganes d’ajudar 

que té la gran quantitat de gent que 

hi fa la seva aportació. 

Nadal per a tothom! 

Però aquests dies hem portat a terme 

també altres activitats. Alguns vo-

luntaris, amb el que es va recollir a 

la Campanya i alguna cosa més que 

hem comprat, hem confeccionat cent 

trenta-set lots de Nadal amb torrons, 

neules, galetes variades, fruita en 

almívar i dolços nadalencs, que hem 

repartit a totes les famílies del poble 

que durant l’any reben ajuda amb 

aliments, perquè tothom pogués ce-

lebrar el Nadal amb coses bones a la 

taula.   

També hem pensat en els més petits 

i juntament amb els Serveis Socials 

hem fet una llista de 61 nens d’entre 

dos i dotze anys, fills de pares sense 

feina o en situació de gran precarie-

tat i sense xarxa familiar que els do-

ni suport. A tots els hem preguntat 

què demanaven als Reis i, en la me-

sura del possible, hem fet realitat els 

seus desitjos amb l’ajuda inestimable 

d’unes quantes empreses de Cente-

lles que cada any ens fan una aporta-

ció econòmica per ajudar-nos a por-

tar a terme aquesta activitat. 

De tot això en donem les gràcies a 

tothom que hi ha col·laborat de la 

manera que sigui. Ho hem canalitzat 

des de Càritas, però ho hem fet entre 

tots i aquesta és una qüestió remar-

cable. Moltes gràcies a tots! 

A.M. 

Durant el recapte, un equip de voluuntaris, descarregava, ordenadava i classificava tots els 

aliments que anaven arribant de botigues i establiments del poble. 

CÀRITAS · CENTELLES 

Càritas de Centelles reparteix lots de Nadal i mira de fer arribar regals 

de Reis a les famílies més neccessitades del poble 

 LLUITEM CONTRA  
LA POBRESA!   

T’HI APUNTES?    



Comunió estan acompanyades per la 

família que acull aquest servei amb 

agraïment. Quan no és així la con-

versa és més difícil  i els sentiments 

diversos.  

Al llarg d’aquests anys, malaurada-

ment he perdut ja unes quantes bo-

nes persones que ja no són entre nos-

altres. De cada una d’elles, he sentit 

i he après moltes coses. 

No vull acabar sense donar gràcies a 

la Parròquia per haver confiat, a mi i 

a les altres persones que el fan, 

aquest agradable i bonic servei. 

JOSEP CAMPS 

CENTELLES. Aprofito aquesta 

oportunitat per expressar la satisfac-

ció que dóna ser un col·laborador 

més en la vida de la Parròquia 

L’ aportació que hi faig i ara us vull 

explicar és la de portar la Comunió a 

casa a persones que, per diferents 

motius, no poden assistir a l’esglés-

ia. Se senten molt contentes  i agraï-

des per aquest servei que els fa la 

Parròquia. Gràcies al voluntariat po-

den rebre l’Eucaristia que ells desit-

gen per la seva fe. 

És un tasca molt gratificant;  les vi-

vències i reaccions són diverses, pe-

rò la conclusió  en tots els casos és la 

mateixa: la cara somrient,  una ale-

gria sincera i profunda, acompanya-

da d’un “moltes gràcies” que brollen 

del seu interior.   

Servei agraït 

És per tot això que quedes admirat 

de veure com aquestes persones es-

tan esperant que arribis a casa seva, 

més o menys a la mateixa hora; 

Doncs si alguna vegada he hagut 

d’anar-hi més tard, quan arribo em 

diuen, per exemple: “Mira, ja estava 

a punt de trucar-te per si t’havia pas-

sat alguna cosa! “ 

Cada cas és diferent, però estan con-

tents de l’estoneta que converses 

amb ells: et fan preguntes, volen sa-

ber com està de viva la parròquia, et 

comenten coses que durant la setma-

na han sentit o viscut...Són persones, 

algunes d’elles, que passen moltes 

hores soles,  sense enraonar amb 

ningú, i crec que aquestes xerrades, 

sense mirar el rellotge, són molt bo-

nes per a tots: visitat i visitador.    

Personalment, crec que sóc jo el més 

beneficiat d’aquest servei. Quan en 

acomiadar-me em donen les gràcies, 

penso sincerament que sóc jo el que 

he de donar gràcies, doncs mai m’ha

-via imaginat poder fer aquest servei 

de tanta responsabilitat i pel que m’-

aporta.  

La majoria de persones a qui porto la 

“Ja estava a punt de trucar-te per si t’havia passat alguna cosa! “ 

Parròquia  

de Santa Coloma de Centelles ·  

c/ Estrangers, 6 · 08540 · CENTELLES 

Tel. 938811032 

 

www.parroquiadecentelles.cat/.com 

F lama parr oqu i a l  
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PASTORAL DE LA SALUT 

Arxiu/A.M. 

Reunió de grup de l’Assemblea, celebrada a la passada primavera, on es van decidir algu-

nes de les actuacions i  tasques que es desenvoluparan aquest 2015 

Pessebres a l’església 

 

Redacció. Aquest any podeu 

veure dintre a l’església parro-

quial, tres diorames preparats 

pels grups de segon catequesis 

i postcomunió. Els nens i ne-

nes han fet les tres escenes de 

Nadal seguint les instruccions 
del mestre pessebrista Norbert 

Gómez. La imatge adjunta ens 

mostra el diorama dedicat a 

l’arribada del Reis a adorar el 

Nen Jesús.  


