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Un comiat des del cor
Centelles ret homenatge a les germanes dels Sagrats Cors, que deixen l’escola després 

de 83 anys fent-se’n càrrec. La Fundació Vedruna n’ha assumit la titularitat

Centelles

Carles Fiter

El 10 d’octubre de 1939, tres 
germanes de la Congrega-
ció de les Missioneres dels 
Sagrats Cors van arribar a 
Centelles per fer-se càrrec de 
l’escola, que llavors estava 
devastada. Després de 83 
anys de gestió del centre, el 
poble va acomiadar diumen-
ge les monges, que el juny 
passat traspassaven la titula-

ritat del centre a la Fundació 
Vedruna. “Ho hem viscut 
més com una continuïtat que 
no pas un trencament”, expli-
cava el director general de la 
nova escola Vedruna Sagrats 
Cors, Martí Valldeneu.

De fet, durant el seu dis-
curs, també va destacar la 
bona manera amb què s’ha 
gestionat el traspàs, tenint 
en compte que hi ha moltes 
escoles concertades que 
han d’acabar tancant. Així 

ho constatava la directora 
territorial d’Educació a la 
Catalunya Central, Gemma 
Boix, subratllant que “s’ha 
sabut fer la transició sense 
aixecar polseguera”, cosa 
“poc habitual”. L’alcalde, 
Josep Paré, també va remar-
car el “traspàs modèlic” i 
l’aportació de la congregació 
al municipi en l’àmbit social, 
cultural i sobretot educatiu.

L’acte de comiat, carregat 
d’emotivitat, va servir per 

agrair tota aquesta tasca a la 
congregació i el llegat que 
deixen al centre. “Gràcies per 
tot el que heu sabut trans-
metre. El que s’ensenya, s’ha 
d’ensenyar des del cor i ha 
d’arribar al cor”, resumia el 
director.

Per la seva banda, Lilian 
Carrasco, superiora general 
de la congregació, destaca-
va que aquests 83 anys han 
estat “una història d’amor, 
d’entrega i de fidelitat” per 

part de les germanes i també 
“de suport” que han rebut 
per part de la comunitat i del 
poble. “Marxem en pau amb 
el traspàs. Creiem que dei-
xem l’escola en bones mans 
i tot seguirà bé, gràcies a 
Déu”, concloïa.

El primer curs, el del 1939-
1940, el centre va arrencar 
amb 4 religioses i 111 nenes. 
Aquest, l’escola Vedruna 
Sagrats Cors ho ha fet amb 
470 alumnes.

Una comunitat 
adaptada als temps

Centelles Durant l’acte, 
es va presentar el llibre 
L’escola Sagrats Cors de 
Centelles (1939-2022), de 
Joan Soler, que repassa la 
història de la congregació 
al poble. “És una història 
col·lectiva i el conjunt de 
moltes de personals, forja-
des a partir d’experiències, 
records, vivències i relaci-
ons”, destacava l’autor. Per 
això, també hi ha la de les 
germanes que hi han fet 
vida. “Són 83 anys de can-
vis”, resumia, fent èmfasi 
en el pas de ser una escola 
de nenes a mixta, de rígida 
i autoritària a democràtica 
i participativa, i de tradici-
onal i espanyolista a cata-
lana, oberta i inclusiva.
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L’acte de comiat va comptar amb diversos parlaments i missatges dels integrants de la comunitat educativa i el poble


