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Títol del text: Un patrimoni històric. 

Imatge triada:  Església gran de l'escola Externat de Sant Josep, Sant Salvador, El 
Salvador. Aquesta imatge és de l'any 1980.  

Reflexions sobre el procés del treball i el resultat que has obtingut: El treball 
ha queda bé, dins de les expectatives. El resultat podría ser millor però no hem 
queixo.  

 

 

 

Aquesta església situada a Sant Salvador, El Salvador, és una de les dues esglésies 

que té el centre educatiu Externat de Sant Josep. 

Aquesta bellíssima casa de Déu posseeix en el seu interior una creu 

d'aproximadament dos metres d'altura amb una estàtua de Jesucrist clavat en ella. 



La creu està a la paret principal contrària a la que veiem a la foto, aquesta paret té 

un vitrall de color vermell, blau i groc. En algunes parts del vitrall dels colors 

s'ajunten i formen fragments de color verd, lila i taronja. 

Als peus de la paret amb el vitrall es troba l'altar, una estàtua de l'infant Jesús amb 

Josep, una altra de Sant Ignasi de Loiola i una altra de Maria amb el nen Jesús en 

braços. 

La paret principal que apareix a la foto és l'entrada a l'església, en ella hi ha dues 

portes grans que porten a passadís central, als costats de l'església hi ha portes 

laterals que porten als passadissos laterals. Dins de l'església hi ha cinc fileres de 

bancs, dues fileres en la part més propera a la sortida, després un passadís al mig 

amb una taula per a les donacions d'aliment per a gent pobra i tres fileres en la part 

més propera a l'altar. 

Del sostre pengen llums daurades que il·luminen l'església quan el dia està 

ennuvolat o enfosquit, en el cas contrari l'església és il·luminada per la llum natural 

que entra pel vitrall o per les portes laterals fetes de cristall. 

En aquesta església se celebren les misses dels diumenges, comunions, 

confirmacions i batejos. Les comunions i confirmacions són exclusivament per als 

estudiants del col·legi, els batejos també són accessibles per a les famílies dels 

estudiants. 

En aquesta església es concentren els records de moltes persones de diferents 

edats i maneres de pensar, durant anys aquesta església ha sobreviscut a 

terratrèmols, fortes pluges, a pares furiosos, a adolescents i a moltes coses més. 

Aquí s'han ajuntat famílies que mai s'haguessin conegut si no fos per aquesta 

església i per la seva fe. 



Aquí s'han forjat llaços que mai es trencaran, per això hauríem de donar-li més 

importància a aquest edifici que esperem que ens acompanyi durant generacions. 


