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CAPÇALERA 

FLAMA 

Façana de l’església parroquial de Santa Coloma de Centelles. 

Vilà, Àngel Dorca, Bàrba-

ra Virgil, Aleix Mataró i Mi-

quel Vallduriola. La volun-

tat és que el Consell es 

renovi cada dos anys. La 

composició del Consell fa 

possible la coordinació 

de les tasques i objectius 

dels grups i serveis de la 

Parròquia, ja que cadas-

cun dels seus membres té 

relació i representa els di-

versos grups, tal com es 

v a  d e m a n a r  e n 

l’Assemblea Parroquial 

de l’any passat, el 2014.  

Miquel Vallduriola/ Aleix Mataró. 

 Més enllà del que hom 

pugui pensar, les tasques 

i orientacions que segueix 

la Parròquia de Centelles, 

no estan en mans, només 

del rector, sinó que –des 

de fa temps-, s’acom-

panyen i compten amb 

el consell d’un equip de 

persones, que, implica-

des voluntàriament, 

s’ocupen d’orientar i fo-

mentar les tasques parro-

quials en els seus diversos 

vessants. Sobretot en el 

que fa referència a les 

celebracions litúrgiques, 

però també a les accions 

i atencions que afavo-

reixen la missió i la vida 

pastoral de la nostra co-

munitat. 
Pluralitat 

L’actual Consell Pastoral 

anima i coordina les tas-

ques litúrgiques (misses, 

cants, lectors), les cate-

quètiques i de formació, 

l’atenció als altres 

(Càritas, Mans Unides, 

atenció als malalts) i 

també els serveis de 

l’economia, del patrimoni 

i de la comunicació. 

Encapçalat pel rector, 

Josep Alaró, que n’és el 

president, en aquest mo-

ment, el Consell el for-

men: Ramona Sala, 

Mercè Serrallonga, Mar-

garita Cerdà, Dolors Cos-

ta, Marta Carbó, Mercè 

Els membres del Consell Pastoral 
representen a tots  

els grups parroquials 

El Consell Pastoral 
anima i coordina 
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dicions un mica precà-

ries, tant en superfície i 

habitabilitat com cons-

tructives i higièniques.  

Per tal de poder fer una 

rehabilitació coherent en 

la totalitat de 

l’equipament, s’ha re-

dactat un avantprojecte 

finalista de tot el conjunt 

que acaba amb la res-

tauració de la façana, 

alliberant-la dels volums 

afegits i recuperant les 

baranes de ferro dels pri-

mers trams i les fusteries 

de planta baixa. Tanma-

teix, això serà la baula fi-

nal que culminarà aquest 

procés d’intervenció. 
Actuació global  

En aquesta primera fase 

s’enderrocaran totes les 

construccions des de la 

boca de l’escenari fins al 

fons i es rebaixarà el terra 

Claudi Aranyó.  

L’edifici del Centre Parro-

quial, en un inici Foment 

Catòlic, situat al carrer 

del Marquès de Peñapla-

ta 14, data de l’any 1911 i 

ha tingut una llarga vida 

–més de 100 anys- durant 

la qual s’ha utilitzat com 

a centre associatiu, coral, 

sala de cinema, sala de 

teatre, audicions, con-

ferències i altres activitats 

col·lec-tives que reque-

reixen una capacitat 

aproximada màxima de 

fins a 250 persones. 

Aquestes necessitats 

s’han anat cobrint mitjan-

çant una adaptació 

constant i un creixement 

de l’edifici en profunditat. 

Millores realitzades amb 

mitjans modestos que te-

nen una vida en el temps 

més curta. Les deficièn-

cies i l’aparició de noves 

normatives han deixat 

obsolet l’edifici de cara a 

la utilització com a local 

de pública concurrència. 

Després de períodes 

cíclics de menor utilitza-

ció, l’entusiasta revifada 

de la vida cultural, de 

grups de teatre i altres 

activitats, recomana una 

posada al dia que, ben 

mirat, hauria de ser ex-

tensiva a tot l’edifici i que 

es realitzarà de manera 

gradual tenint en compte 

les possibilitats econòmi-

ques.  

Bàsicament, l’edifici es 

compon de dues parts: 

La part més antiga, que 

recull la sala principal i un 

primer pis que, darrera-

ment, s’ha utilitzat per a 

actuacions de petit for-

mat. Aquesta part de 

l’edifici que inclou la fa-

çana i la platea és la més 

representativa. Per altra 

banda tenim la caixa 

escènica, que inclou 

l’espai de l’escenari, i a 

sota, vestuaris i serveis. Es-

pais actualment en con-

El Centre Parroquial, a punt per reformar-se 
PATRIMONI 

 Primera fase:  
des de la boca de 

l’escenari fins al fons 

Façana del Centre Parroquial, on aviat començaran les obres           FLAMA 
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L’Espurna, prepara; La Flama, explica  
i el web, manté 

Aleix Mataró.  

Informar és l’objectiu del 

setmanari Espurna i del 

butlletí Flama. A l’Espurna 

cada setmana hi podeu 

trobar el que fa referèn-

cia a la litúrgia, les 

col·lectes i donatius, les 

activitats pastorals i de 

formació, i un petit espai 

per a la reflexió. És la ba-

se informativa més habi-

tual.  

La Flama, pretén ampliar 

la informació sobre 

l’activitat que generen 

els diversos grups que 

operen a la nostra parrò-

quia. És més un mitjà per 

estar al dia del treball in-

tern, que es fa per benefi-

ci de tothom. Té una pe-

riodicitat irregular i també 

un perfil monogràfic. La 

Flama fa visible la nostra 

llum, des de lluny i espe-

rem que noteu la seva 

escalfor.  

Espurna i Flama tenen les 

seves versions en paper i 

també en línia, a la pági-

na web de la parròquia, 

on podreu constatar el 

dia a dia de la vida de la 

comunitat, a través de 

l’agenda i les activitats 

de cada grup i secció 

parroquial. 

 

Alguns ja sabeu la direc-

ció de la nostra  web: 

 
www.parroquiadecentelles.cat 

            .com 

 

FLAMA 

Cancell on habitualment hi podeu trobar l’Espurna i la Flama 

COMUNICACIÓ 

La Flama detalla 
l’activitat parroquial. 

per poder aprofitar millor 

el sota de l’escenari per 

a serveis, vestuaris i diver-

sos espais tècnics. La su-

perfície de l’escenari es 

duplicarà, ampliant-lo 7 

metres. Amb això 

s’aconseguirà un espai 

de maniobra auxiliar que 

actualment no existeix i 

que provoca situacions 

inversemblants a l’hora 

de dur a terme les repre-

sentacions. 

En una altra fase, si es 

considerés convenient, es 

podria ampliar la planta 

de sota l’escenari fins al 

fons de la parcel·la. Això 

permetria comptar amb 

un magatzem, un taller i 

una possible sala 

d’assaigs i juntes.  

Aquesta obra permetrà 

millorar les condicions de 

seguretat, tant estructu-

rals com de protección 

d’incendis i evacuació. 

Per això s’eliminarà 

l’actual cabina de con-

trol que, d’altra banda, 

desfigura la simetria de la 

façana de l’edifici.  

Centelles disposarà d’un 

renovat equipament cul-

tural emblemàtic en con-

dicions. La Junta del Cen-

tre es mostra il·lusionada 

amb el projecte 

d’intervenció i compta 

amb el vistiplau de perso-

nes destacades de la 

història del Centre Parro-

quial. 



Miquel Vallduriola/ Aleix Mataró. 

En aquest segon número 

del butlletí Flama, us pre-

sentem el balanç econò-

mic del 2014 que el Con-

sell d’Economia i Patrimo-

ni va aprovar en la reunió 

del dia 16 de març de 

2015. 

El Consell, aquests darrers 

temps, ha promogut les 

tasques següents:  

 

1. Remodelació del Bap-

tisteri. 

2. Instal·lació de la cale-

facció radiant a la Cape-

lla del Santíssim. Es pre-

veu fer una segona fase 

d’actuació similar a la Sa-

gristia. 

3. Adequació de la sala-

museu per agrupar i ex-

posar els petits tresors de 

la Parròquia fins ara es-

campats per diversos 

llocs. 

4. Rehabilitació del Cen-

tre Parroquial: s’està tre-

ballant en el projecte, 

ara en fase d’aprovació, 

que permetrà dur a ter-

me una important actua-

ció arquitectònica que 

acabarà amb les defi-

ciències de l’edifici per a 

utilitzar-lo com a teatre, 

sala de concerts, etc. Un 

cop aprovat el projecte 

s’iniciaran les obres. 

Balanç Econòmic 2014:  

Parròquia de Santa Coloma de Centelles 

c/ Estrangers, 6 · 08540 · CENTELLES      Tel. 938811032        www.parroquiadecentelles.cat/.com 

F l ama Parroqu i a l  
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ECONOMIA 


