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L'escola Josep Tous celebra amb l'arquebisbe i els més propers la seva llarga
trajectòria des del 1892 a la vila de Sants
27 abril, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquest curs 2016-2017 l’escola Josep Tous celebra 125 anys de la seva fundació al barri de
Sants. Al llarg d’aquest curs escolar, s’han portat a terme diverses activitats per a compartir i
reviure fets, experiències, històries, il·lusions i projectes. Dissabte 22 d’abril es va celebrar
una Eucaristia d’acció de gràcies. L’acte ha comptat amb la presència de l’Arquebisbe de
Barcelona, Mons. Joan Josep Omella que va celebrar l’eucaristia amb vuit preveres
concelebrants.
En la celebració hi van tenir una participació activa els nens de l’escola, pares, professors,
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exalumnes, personal d’administració i serveis, amb diversos simbolismes. La participació va
ser nombrosa i variada amb la presència de persones de la comunitat educativa de l’escola,
professors actuals i antics, exalumnes i persones aﬁns a l’escola.
Des del 1892
En la vila de Sants es va fundar l’any 1892 el col·legi “Divina Pastora” (Mare del Diví Pastor”).
El 8 de juliol de 1892 algunes Germanes van prendre possessió de la Casa-Col·legi de Sants
en un acte presidit pel Bisbe Dr. Català. Molt aviat el nombre d’alumnes va anar augmentant
considerablement. El col·legi es va anar adaptant transformant-se de mica en mica per poder
atendre a les noves necessitats que van anar sorgint en la societat i es va anar adaptant al
llarg de la seva història a les diferents Lleis d’Ensenyament. El 1959, l’ajuntament certiﬁca
que el Col·legi mereix ser declarat d’interès social, ja que satisfà una necessitat real
educativa, atenent a les famílies bàsicament obreres.
En el centre es va impartir Batxillerat Laboral Elemental i Batxillerat Laboral Superior. El 1970
el Col·legi es converteix en la Secció Filial núm. 6 de l’Institut Nacional Ensenyament Mitjà
“Infanta Isabel d’Aragó”, per tant passa a ésser un centre privat subvencionat, obert als
sectors més humils de la població del barri, que poden accedir als estudis superiors. Al llarg
de molt temps ha funcionat també l’escola nocturna a on s’impartiren classes de dibuix,
pintura i labors, també va funcionar una escola nocturna de tall i confecció. Molt recentment
s’ha impartit el Batxillerat Uniﬁcat i Polivalent (BUP) i actualment funciona el Batxillerat. El
2002 es va inaugurar la Llar d’infants amb nens des de 4 mesos ﬁns a tres anys.
Actualment i sent ﬁdel a les seves arrels, l’escola Josep Tous imparteix una educació cristiana
basada en la religió catòlica. Per aquesta raó, la celebració de la fe juntament amb la qualitat
de l’ensenyament i la integració social, són els eixos vertebradors. L’escola és dirigida per les
germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. Constitueix una comunitat Educativa
Cristiana que cerca per als seus alumnes una educació integral mitjançant el
desenvolupament harmònic de tots els seus valors humans i cristians.
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