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notícies del barri

Parròquia de Sant 
Joan de la Creu
u El jardí
A principis de 2015 ens fèiem ressò 
del llibre coordinat per Jacquelin Jac-
quet El Peu del Funicular de Vallvidrera. 
Història d’un barri, i ara ens complau 
presentar l’obra de Fra Valentí Ser-
ra de Manresa, La parròquia de Sant 
Joan de la Creu. L’acció pastoral dels 
caputxins al barri del Peu del Funicular 
de Vallvidrera (Barcelona 1950-2015), 
amb fotografies de Joan Devesa i Fra-
ginals i una acurada edició per part de 
l’Editorial Mediterrània. Aquest llibre 
s’ha volgut fer com a complementari 
del primer, fins i tot amb el format, de 
manera que un i altre tinguin una con-
tinuïtat i formin una mateixa història 
d’aquest singular barri de les faldes 
de Collserola, que s’estén entre Sarrià, 
Vallvidrera i Sant Gervasi.
Fra Valentí ens té acostumats a un gran 
rigor en els seus nombrosos i variats 
textos (també és col·laborador habitu-
al de El jardí), i aquest llibre no és una 
excepció. Fins i tot es copsa una gran 
estima vers una història que la seva 
comunitat, la dels caputxins de Sarrià, 
ha viscut molt a fons. Ens explica com 
es va fundar la parròquia l’any 1950, 
dins el context de la reforma diocesana 
del bisbe Gregori Modrego, la demar-
cació parroquial, l’obra pastoral dels 
caputxins en una barriada desestructu-
rada i amb molta problemàtica social, 
la feina que es va fer des de les esco-
les, etc. I tot molt ben il·lustrat amb 
moltes fotografies d’arxiu i de noves 

a càrrec de Joan Devesa.
El llibre es va presentar el diumenge 13 
de desembre al Casal parroquial en un 
acte emotiu doncs molta gent vinculada 
al barri va aprofitar per retornar amics 
i un indret viscut i estimat. Van parlar 
el pare Conrad J. Martí, rector de Sant 
Joan; l’Antoni i en Xavier, dos veïns del 
barri; l’editora Montserrat Costas; Fra 
Valentí Serra, i el pare Gil Parés, ministre 
provincial dels caputxins de Catalunya i 
Balears. I la parròquia ens va obsequiar 
amb un esplèndid vermut. Cal dir, com 
després s’explica amb detall en el llibre, 
que el casal parroquial on es feia l’acte 
també va ser l’escola del barri i es va 
poder construir a partir d’unes ajudes 
econòmiques que, a partir de 1953, van 
fer els marines de la VI Flota dels Estats 
Units, que en aquells anys venien a pas-
sar unes setmanes al port de Barcelona. 
El disseny de l’edifici és de l’arquitecte 
Manuel Ribas Piera.

I Concurs d’apa- 
radors del Farró
u Veïns Farró
Durant el mes de desembre els apa-
radors del Farró es van vestir de festa 
en ser convocats al I Concurs d’apara-
dors guarnits del barri. Entre els dies 
14 i 24 de desembre es va obrir una 
votació popular perquè els veïns es-
collissin quin dels aparadors els agra-
dava més. Es participava enviant un 
correu electrònic amb la seva puntu-
ació: 15 punts al primer; 10 al segon 
i 5 al tercer. El lliurament dels premis 
es va fer el dia 5 de gener, durant la 
Recollida de Joguines del Farró.
Després de fer el recompte la classifi-
cació pel que fa als 10 primers apara-
dors va quedar de la manera següent:  
1. Vinos y Max / 335 vots
2. Tapisseria Pons / 255
3. Degustacions Pàdua / 230
4. Flor de Vent / 220
5. Xarcuteria Lluís Bragulat / 180
6. Farmàcia Zaragoza / 175

7. Yolanda Punt de Creu / 145
8. Farmàcia Emma Ribas / 140
9. Bo de Bó / 110
10. La Finestra / 95
El concurs el va organitzar l’Associa-
ció de Comerciants i Artesans del Far-
ró - Farró Comerç

Concurs cartell 
de Sant Medir
Durant el mes de gener, des del 12 
fins el 29, la Casa Sagnier acull l’ex-
posició dels cartells participants en el 
XVI Concurs Cartell de Sant Medir. El 
guanyador va ser Jordi Juan.
A partir del 4 de febrer l’exposició ani-
rà a la seu de la Federació de Colles 
de Sant Medir, carrer Alzina 9 (espai 
Musons).

20D a Sant Gervasi
u Jesús Mestre
Les eleccions al Congres dels diputst 
d’Espanya del 20 de desembre de 
2015 tancava un cicle electoral molt 
comprimit: en menys d’un any hem 
anat a votar a les consultes munici-
pals, autonòmiques i estatals. I totes 
tres eleccions estan portant a canvis 
trascendents. Ens confirmen el que 
tothom ja sabem: estem vivint un mo-

ment de canvis importants.
Aquests canvis, si els analitzem a ni-
vell local, no semblen tant importants. 
Als barris de Sant Gervasi se segueix 
votant a opcions conservadores, so-
bretot a Democracia i Llibertat (la 
coalició que substituia puntualment 
a Convergència i Unió, la forá hege-
mònica al territori) i, a força distàni-
ca, al Partit Popular. Catalunya En 
Comú al Farró, Ciutadans i el Partit 
dels Socialistes de Catalunya tam-
bé aconsegueixen guanyar en alguna 
secció censal, però convergents i PP 
segueixen sent hegemònics tot i que 
ara amb molts menys vots. De fet, 
al llarg d’aquest any, aquestes for-
macions tradicionals —i també els 
socialistes — han anat perdent vots 
que han passat a formacions noves 
o emergents, com són En Comú, Es-
querra Republicana de Catalunya i 
Ciutadans.
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rengelpasteleria@gmail.com

Cenas Navidad, 
Grupos y 

particulares. 

93 408 83 18 
Pastelería RENGEL: 
Rda. General Mitre, 205 

Panadería Cafetería RENGEL: 
Balmes, 385

Cafeteria Restaurante 
GATTO ROSA: 
Muntaner, 479,  93 517 64 55 

Eleccions al Congrés 
dels Diputats
20 de desembre 2015
Resultats per seccions 
censalsa Sant Gervasi

El guarniment 
de la Tapisseria 

Pons, que va 
obtenir el segon 

premi del con-
curs, es va basar 
en un pessebre.

Cartell guanyador 
del concurs 2016


