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RELLEU AL CAPDAVANT DE LA PARRÒQUIA DE SANT VICENÇ DE 

SARRIÀ 

 

Després de dinou anys  com a Rector de la Parròquia, Mn. Manel Valls deixa avui aquesta 

responsabilitat. Dinou anys és un llarg període durant el qual la Parròquia i el Centre Parroquial han fet un 

gran canvi fruit de la seva iniciativa i suport. Mn. Manel ha tingut la constant  preocupació pastoral 

d’acostar-se als feligresos per donar-los el seu suport  i escalf davant a vegades circumstàncies complexes 

de la seva vida. En aquest sentit ha obert la Parròquia per acollir a qualsevol persona necessitades. 

Ha prioritzat el desenvolupament de les activitats formatives d’infants i joves, i als adults els ha 

transmès el seu estudi profund i el comentari rigorós de l’Evangeli tant a les celebracions eucarístiques,  

com  per mitjà dels seus escrits al full parroquial, que traspuen l’espiritualitat del Papa Francesc. 

Volem agrair especialment a Mn Manel la seva aposta materialitzada farà ja 10 anys per renovar 

profundament  el Centre Parroquial i el seu Teatre  i  fer-ne un referent de la vida cultural sarrianenca. 

Volem destacar de manera especial el seu suport explícit a les obres de renovació del Teatre i  les 

aportacions fetes que han estat determinants per poder realitzar aquest projecte de reforma. Al llarg 

d’aquests anys la Junta del Centre ha pogut comptar sempre amb el seu suport, fet que ha permès, entre 

moltes altres coses, la reforma del Teatre. 
 

Aquesta  Parròquia de Sant Vicenç també ha vist canvis. A més de millorar la seva pintura i 

il·luminació, s’ha enriquit amb la nova capella de Santa Eulàlia i ha vist com es restaurava la de la Mare de 

Déu de Montserrat i els retaules de Santa Clara i del Roser on avui encara continuen els treballs. Les 



reproduccions fotogràfiques del retaule gòtic de Jaume Huguet, del que es titular aquesta Parròquia i avui 

conservat al Museu Nacional d’Art Catalunya, adornen una altra capella i s’han col·locat plafons 

informatius sobre el seu valor espiritual  i artístic. Destaquem també  l’obertura del memorial del Dr. Pere 

Tarrés, que evoca la figura del beat enterrat en aquesta església.  

Però el canvi que molts més apreciem ha estat que les portes del temple han passat a romandre 

obertes durant tots els dies de la setmana, de matí a vespre, sense interrupció. Portes obertes, un tret 

definitori d’aquests anys malgrat els problemes i mancances. No en va «Sant Vicenç de Sarrià, església 

oberta» és el títol del document programàtic de Mn. Manel en els seus inicis com a rector. Li donem les 

gràcies per tots els anys de servei a Sarrià i pels que encara hi passarà  residint a la  Parròquia com a rector 

emèrit. I celebrem que les portes que tossudament ha mantingut obertes tots aquests anys ara acullin el nou 

rector, Mn. Salvador Bacardit amb qui ens uneix molts anys d’amistat.  

 

Mn. Salvador arriba precedit d’una llarga experiència pastoral, els primers anys a la parròquia 

propera de Santa Cecília, amb Mn. Tubau. A Santa Cecília treballà en la renovació de la catequesi als infants 

i ja es posà de manifest el seu compromís amb els més necessitats  amb el grup del Tercer Món. Aquest 

compromís amb els pobres el portà  a fer de missioner a Xilè, a la regió desèrtica d’Atacama, a la província 

de Copiapó. Allà va desenvolupar una intensa tasca pastoral a la Comuna de Tierra Amarilla, amb els miners 

del coure. Una població on els seus habitants vivien en l’absoluta pobresa i amb unes vivendes totalment 

precàries. A Xile la seva tasca va ser totalment la d’un servidor de la vida, dedicant-se per complet a la 

causa del evangeli.  

 

De retorn a Barcelona va desenvolupar la seva tasca com a delegat de marginació a l‘arquebisbat, 

l’acompanyament de diferents grups de revisió de vida i les celebracions  eucarístiques familiars a l’Església 

de Santa Anna, per acabar finalment per incorporar-se com a Rector a l’Església Major de Santa Coloma 

de Gramanet. A Santa Coloma ha promogut nombroses millores a la parròquia, amb la restauració de 

l’església, un edifici projectat i construït fa 100 anys per un íntim col·laborador de Gaudi, el campanar, la 

rectoria i el Museu Parroquial. També amb la dinamització de la vida parroquial amb la celebració del 

centenari de l’església, que ha esdevingut un referent cultural i espiritual a la ciutat de Santa Coloma i a tot 

l’arxiprestat. 

 

Actualment és el Delegat Episcopal de Caritas a Barcelona.  Vetllar pel ple compliment dels 

valors evangèlics, ha estat precisament el que impulsa a Caritas a treballar per la fraternitat i la justícia. 

Com deia Mn. Bacardit en una entrevista amb motiu dels actes de celebració dels 70 anys de Caritas, 

“L’esperit del senyor és el que ens fa estar al costat dels últims d’aquest món”.  

Des de tota la comunitat parroquial, donem la més càlida benvinguda a Mn. Salvador Bacardit a 

Sarrià. El Consell Parroquial, el Centre Parroquial i totes les seves seccions i grups,  li oferim la nostra 

col·laboració per seguir treballant per la presència de la Parròquia i el Centre en la nostra societat.  Som 

conscients que obrim una nova etapa on no volem ser espectadors. El nostre compromís  vol anar més enllà, 

i en línia amb el programa de la Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar, fem nostre la voluntat de ser 

responsables i corresponsables en l’anunci de l’evangeli. 

 

Mn. Salvador molt benvingut a Sarrià. Us desitgem un rectorat  ben fecund i ple d’èxits pel futur.  

Compteu amb nosaltes. 

Moltes gràcies. 


