Joc de l’Oca
Juga i diverteix-te: Coneixeràs
la vida del Pare Josep Tous
INTRODUCCIÓ:
Mitjançant el joc de l’Oca que es proposa a continuació, es presenta als nens i nenes
una gran ocasió per a conèixer i admirar la vida del Pare Josep Tous.

JOC DE L’OCA: VIDA DEL PARE JOSEP TOUS

Possibilitats:

1. Es divideix la classe en equips. Cada equip té un dau, una fitxa de color i una còpia del
recorregut.
Un membre de cada equip és l’encarregat d’anar llegint la informació.
2. Fer un sol joc (ampliat i penjat en un lloc visible). Cada filera d’alumnes juga amb una fitxa.
Cada cop i de forma alternativa, llegeix un nen el missatge.
3. Joc en grups petits donant un model de JOC DE L’OCA a cada grup. Cada jugador té una
fitxa.

Regles del joc:

1.

2.

1811

Josep Tous i Soler neix a Igualada (Barcelona) el 31 de març.
És el novè de dotze germans. L’1 d’abril és batejat a la Parròquia de Santa Maria
d’Igualada.

3.

La seva mare és Francesca Soler, filla d’uns moliners d’Òdena, prop d’Igualada. El
seu pare, Nicolau Tous i Carreras, d’ofici teixidor, comerciant de llanes, prové de
Pont d’Amentera (Tarragona). Amb el seu germà (Josep Tous i Carreras) té una
petita manufactura de cotó.

4.

1820

La família Tous-Soler trasllada a Barcelona la seva residència, on potser hi va
arribar tres anys abans, en fer-se petita la seva indústria d’Igualada

5.

1827

Josep Tous comunica als seus pares que vol ser frare caputxí, sent admès en el
convent dels afores de la llavors vila de Sarrià, conegut com el “Desert”.

AVANÇA A LA CASELLA Nº 9

6.

1827

El jove Josep Tous, amb els 16 anys encara no complerts, rep i vesteix l’hàbit
caputxí.
Durant l’any de Noviciat, tres seran les seves ocupacions: l’oració, l’estudi i el

7.

treball manual.

PEL RIGOR DE LA VIDA DEL NOVICIAT, DUES VEGADES SENSE TIRAR
Com a novici desenvolupa les seves devocions predilectes: Jesús en l’Eucaristia,

8.

Jesús en la creu i Maria. Sobresurt pel seu amor al retir, al silenci i a l’oració.

9.

1828

Després d’un any d’haver experimentat la vida Caputxina professa com a frare,
juntament amb dotze companys.

10.

1828-29

Josep Tous es trasllada al Seminari de Calella per completar la seva formació
humanística i espiritual. Li agrada llegir la Bíblia; en ella troba la força per continuar
endavant.

TORNA A TIRAR

11.

1829-31

Roman a Girona per estudiar Filosofia. El seu ofici de Sagristà, -servint a l’altar-, i
els ordres Menors li possibiliten el posar-se en contacte amb Déu amb freqüència.
Té cura, a més a més, d’un jardí amb flors per adornar l’altar.

12.

1831

El seu germà petit Joan, que acaba de complir 15 anys, sol·licita també l’ingrés a
l’Ordre Caputxí.

RETROCEDEIX A LA CASELLA Nº 5

13.

1832

Josep Tous es trasllada a Valls per començar Teologia. Acabat el primer any, és
ordenat Diaca a Tarragona.

14.

Com a diaca continua els seus estudis a Vilanova, on hi ha una bona biblioteca.

15.

1834

Amb una dispensa especial, és ordenat Sacerdot. Té 23 anys. De tornada a
Vilanova, celebra per primer cop l’Eucaristia.

16.

1835

Acabats els estudis, és destinat al Convent de Santa Madrona, a les Rambles de
Barcelona, per ocupar-se dels ministeris sagrats.
A les poques setmanes de la seva arribada a Barcelona, s’inicia una persecució

17.

religiosa per part de les autoritats polítiques. Es veuen obligats a fugir del convent i
refugiar-se a les Drassanes de Barcelona.

18.

Les autoritats obliguen a empresonar els frares i traslladar-los a la fortalesa de
Montjuïc o de la Ciutadella.

AVANÇA CAP A LA PROPERA CASELLA

--

PRESÓ: SERÀS ALLIBERAT EN TREURE UN 6 AMB EL DAU

19.

Fra Josep, sense hàbit monacal, inicia el camí del desterrament.

20.

1835-42

El Pare Tous roman a Garressio (Itàlia) i a Toulouse (França) dedicat a la tasca
pastoral com a sacerdot.
PER SORTIR D’AQUESTA CASELLA HAS DE TREURE UN 3 O UN 5 AMB EL
DAU

21.

1841

El seu germà, Nicolau Tous i Soler, instal·la una de les indústries més importants
de Barcelona.

22.

23.

El seu germà Joan (Frare Caputxí) marxa com a missioner a Veneçuela.

1843

A inicis d’aquest any, el Pare Tous es troba altre cop a Barcelona. Viu amb la seva
família en el carrer Baixes de Sant Pere.

TORNA A TIRAR. SI NO TREUS UN NÚMERO SENAR, TORNES A LA
CASELLA Nº 4

24.

25.

1845

Acceptar anar com a sacerdot a la Parròquia de Santa Eulàlia d’Esparraguera.

Per motius de salut torna a Barcelona. Treballa com a sacerdot a la Parròquia de
Sant Francesc de Paula. S’encarrega del culte de la Divina Pastora i de la direcció
espiritual de joves de l’Associació de la Nena i Màrtir Santa Romana.

26.

En la festivitat de Sant Josep, mor la seva mare. Als quatre mesos, el seu germà
Pere..

EN SENYAL DE DOL, UNA JUGADA SENSE TIRAR
Contacta amb unes joves preocupades pels infants que no poden anar a l’escola:

27.

Remei Palos, Isabel Jubal i Marta Suñol. Tots junts decideixen entrar en contacte
amb el món de l’escola.

TORNA A TIRAR, SI TREUS UN 6, AVANÇA FINS LA CASELLA Nº 31 (POTS
TIRAR FINS A TRES VEGADES)

28.

El Pare Tous dóna a conèixer les seves inquietuds de fundar una congregació
religiosa a un altre caputxí, José Serrancolí, que serà el seu col·laborador. Ambdós
resen intensament per descobrir el camí a seguir. Resen amb molta fe i confiança.
ELS COMPANYS DE JOC T’AJUDEN. CANVIA LA TEVA FITXA DE LLOC PER
LA DEL QUI VAGI MÉS AVANÇAT
Amb l’ajuda del seu germà Nicolás, coneix el desig del rector de Ripoll d’obrir una

29.

escola. Decideixen ajudar enviant-li com a mestres les joves que dirigeix.

30.

Catorze mesos després de la mort de la seva mare, succeeix la del seu pare,
assistit en les darreres hores per Sant Antoni Maria Claret. Aquest fet li impedeix
marxar a Ripoll amb les joves mestres.

TORNA A LA CASELLA Nº 3
Josep Tous escriu un reglament, “Constitucions” per ajudar les mestres a ser

31.

millors i perfeccionar la seva entrega cap els nens. Aviat, les mestres començaran a
ser anomenades Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

TIRA UN ALTRE COP SI HAS TRET UN NÚMERO PARELL

32.

1853

Comencen a arribar altres joves que volen ser germanes. Josep Tous organitza
l’Aspirantat on aquestes joves es preparen mitjançant l’oració i l’estudi.

AVANÇA FINA A LA CASELLA Nº 42

33.

34.

Un incendi destrueix la Parròquia de Sant Francesc de Paula.

1857

Les germanes de Ripoll són rebutjades per les autoritats. Es busca un altre lloc on
portar-les.

TORNA A LA CASELLA Nº 26

35.

1858

Tot i les dificultats, el Pare Tous no es fa enrere i funda altres col·legis. Algunes de
les germanes de Ripoll es traslladen a Capellades.
Déu està content de l’obra del Pare Tous. Li dóna ànims per continuar.

36.

AVANÇA 4 CASELLES

37.

1859

Amb l’ajuda de la seva germana Josefa Tous i del seu cunyat, que té una fàbrica de
filats a Sant Quirze de Besora, trasllada a aquest poble les germanes que queden a
Ripoll.

38.

El convent de Capellades es converteix en Noviciat. Venen moltes joves que
comparteixen l’ideari del Pare Tous.

39.

1863

Les germanes organitzen un Romiatge a Montserrat acompanyades pel Pare
Serrancolí, ja que el Pere Tous no pot fer-ho a causa del seu delicat estat de salut.
Josep Tous es reconforta llegint l’Evangeli i resant. En la mesura que la seva salut li

40.

ho permet, va visitant els col·legis fundats.

41.

1862

Una jove dirigida, Teresa Llompart, ingressa a la Congregació. Cedeix el col·legi
que dirigia a les Germanes; serà el primer a Barcelona. Després es fixa aquí la casa
Mare i el Noviciat.

42.

La Congregació continua augmentat poc a poc.

SI SAPS EL NOM DE TRES COL·LEGIS ACTUALS, AVANÇA UNA CASELLA

43.

1865

El Bisbe Daulía li demana germanes per anar a fundar a Ciempozuelos (Madrid)
dirigint un Asil de joves penedides.

44.

45.

1867

La fundació de Madrid passa greus dificultats.

Les Germanes marxen de Ciempozuelos sense el permís del Pare Josep Tous,
aconsellades per altres persones.

RETROCEDEIX A LA CASELLA Nº 31

46.

El Pare Serrancolí s’exilia per motius polítics.
TORNA A LA CASELLA DE LA PRESÓ

El Pare Tous rep l’encàrrec del seu Bisbe de Barcelona de canviar algunes coses

47.

de la forma de vida de les Germanes. Josep Tous demana ajuda a Déu en les
seves necessitats.

48.

49.

El seu estat de salut va empitjorant.

1871

Josep Tous mor a l’edat de 59 anys, mentre celebra l’Eucaristia a les Germanes de
Barcelona. La notícia arriba ràpidament a totes les germanes.

TOTS ELS TEUS COMPANYS DE JOC AVANCEN UNA CASELLA

50.

El Pare Tous és enterrat en el Cementiri Occidental de Barcelona.

Arribada

