
l’informatiu5maig 2007 Portada
M

or
t i

 v
id

a

El nou
xiprer
plantat
davant 
l’església
de Sant
Medir
provoca 
tot tipus
d’opinions
entre els
fi dels

E
l xiprer és un arbre de mort i de 
vida. De mort perquè és germà 
calmós de molts 
cementiris, 

degut al seu “enhiesto 
surtidor de sombra y 
sueño”, com va escriure 
al popular sonet el poeta 
Gerardo Diego. El xiprer 
també és un arbre de 
vida perquè és un arbre 
perenne emparentat amb 
l’acolliment. 
El xiprer de la placeta 
de Sant Medir, al costat 
del monòlit de pedra de 
Montserrat en record de 
mossèn Amadeu Oller 
(rector de 1948 fi ns a 
1957), va ser plantat fa 
poc, als voltants de la 
festivitat de Sant Medir, que aquest any 
es va celebrar el diumenge 11 de març. 
El passat gener, el tros de Constitució on 

hi ha el monument va ser objecte dels 
treballs de reurbanització de la zona, 

que van durar 
tot un trimestre 
(es va haver de 
treure l’antic i 
vell pollancre, 
conservant, però, la 
palmera).
I no és que hagi 
causat gran 
revolada el xiprer, 
però els súbdits 
de l’església s’han 
vist sorpresos, i no 
del tot gratament. 
Hi ha que veuen 
la mort en aquest 
esquelètic arbre i 
que només tenen 
una frase que porta 

el mal averany: “El xiprer fa cementiri”.
I hi ha que veuen la vida, com l’actual 
mossèn Josep Jiménez Montejo (successor 

de mossèn Francesc Vilamala, jubilat fa 
dos anys). “El xiprer el vaig demanar 
jo a la regidora del districte de Sants-
Montjuïc, Imma Moraleda. La idea 
inicial és que Sant Medir sempre 
havia estat —i ho continua sent— una 
parròquia d’acollida, i com que ja 
tenim una olivera, l’arbre de la pau, 
regal de l’Ajuntament (plantada el 
març de 1999), per què no també un 
xiprer? És al segle XIX que a Catalunya 
es comencen a plantar xiprers a masies; 
el signifi cat era l’hospitalitat. La 
parròquia de Sant Medir és oberta al 
barri i dóna mensualment aliments a 
60 famílies”, destaca mossèn Jiménez. 
“En allò que podem, ajudem”. 
El consell pastoral de Sant Medir 
està content. El seu representant, 
mossèn Josep Jiménez, va dedicar 
unes paraules al seu sermó dominical 
habitual per donar la benvinguda a 
l’arbre de la vida, que no de la mort. 
Y. Evaka

Amb l’església 
hem topat
L’Església catòlica és la confessió
religiosa que més bens patrimonials
manté als barris

D
esprés de les Administracions 
(Ajuntament, Diputació i 
Generalitat), l’Arquebisbat 
de Barcelona, dipositari de 

les propietats de l’Església catòlica, és 
l’entitat amb més terrenys al districte de 
Sants-Montjuïc. Les branques de l’Església 
es reparteixen en propietats directes, 
corresponents a les parròquies i als espais 
adjacents, i altres edifi cis, corresponents 
a escoles i centres d’assistència, 
normalment gestionats per patronats o 
missions. L’Arquebisbat, que s’ha negat 
a proporcionar-nos les dades exactes 
del patrimoni al Districte, ens ha remès 

Àngel Custodi
Vilardell, 48 - Parròquia de Sant Àngel 
Custodi
Pl Bonet i Muixí, 5 - Parròquia de Santa 
Maria de Sants
Mare de Déu del Remei, 38 - 

Túria, 3 - Arxiu de la parròquia de Sant 
Bartomeu
Olzinelles, 30 - Centre Social de Sants
Jocs Florals-plaça Sants - Centre Catòlic 
de Sants
Leiva, 41 - Casal d’associacions de Sant 

Contenidor Roba Amiga. Parròquia del 
Remei, Arxiu parroquial de la Mare de 
Déu de Lourdes
Font Honrada, 33 - Parròquia de la 
Mare de Déu de Lourdes
Sant Eloi, 9 - Parròquia de la Mare de 
Déu del Port
Begur, 8 – Parròquia de la Mare de Déu 
dels Dolors
Mare de Déu del Port, 413 - Parròquia 
de Sant Bartomeu
Melcior de Palau, 56 - Parròquia de 
Sant Joan Maria Vianney
Passatge Toledo, 10 - Poliesportiu de 
Sant Medir
Constitució, 17 - Parròquia de Sant 
Medir
Olzinelles, 118 - llogat a ERC Sants-
Montjuïc
Begur, 1 - Residència de la Mare de Déu 
dels Dolors
Palaudàries, 23 - Parròquia de Sant Pere 
Claver
Poeta Cabanyes, 80 - Parròquia de Sant 
Salvador
Poeta Cabanyes, 84 - Arxiu parroquial 
Sant Salvador
Santa Dorotea, 5 - Parròquia de Santa 
Dorotea
Tapioles, 10 - Parròquia de Santa 
Madrona
Hostafrancs, 13 - Escola Sant Vicenç de 
Paül (Fundació Vicenciana)
Constitució, 15 - Escola Sant Medir
Antoni de Campmany, 38 - Escola 
Maristes de Sants
Vilà i Vilà, 14 - Escola Sant Pere Claver
Energia, 19 - Parròquia de Sant Cristòfor
Comtes de Bell-lloc, 67-69 - Ràdio 
Estel-Catalunya Cristiana
Guadiana, 19 - Escola Sagrada Família, 
avui espai gestionat per la Fundació 
Cultural Hostafrancs
Bronze, 18 - Escola Nostra Senyora de 
Montserrat (Patronat)
Begur, 12 - Escola Josep Tous 
(Caputxines)
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L’Arquebisbat de Barcelona és 
l’entitat amb més terrenys al 
districte de Sants-Montjuïc

a la web www.arqbcn.org, on tan sols 
hi apareixen les parròquies, agrupades 
entorn el sector de l’Arxiprestat Sants-
Can Tunis, que ocupa el territori del 
Sants-Montjuïc. El delegat d’economia 
de l’Arquebisbat, Antoni Matabosch, ha 
estat quatre anys realitzant un inventari 
de propietats de l’Arquebisbat. Ha dividit 
els béns en: 1. els que són propietat de 
les parròquies, sigui per usos estrictament 
pastorals o sigui propietats de les 
quals se’n pot treure un rendiment, 
i 2. les propietat de la “mitra” o de 
l’Arquebisbat.
Tot i això, des de l’Arquebisbat de 
Barcelona recorden que és una xifra 
que pot donar peu a molts equívocs, 
ja que tot i que el sòl del que disposen 
val una fortuna a preu de mercat, molts 
dels locals i parròquies estan qualifi cats 
com a equipaments, és a dir, si un dia 
desapareix l’església o local en qüestió, 
caldria que l’Ajuntament requalifi qués 
els terrenys per poder-hi edifi car. També 
expliquen que molts dels locals propietat 
de l’Església estan destinats a un ús social 
dels quals no es pot prescindir. Hem fet 
un llistat d’alguns d’aquests locals.


