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La Basílica de Santa Maria del Mar va acollir una eucaristia d'acció de gràcies
presidida pel bisbe Sebastià Taltavull amb motiu de la clausura de l'aniversari de la
Llar d'Infants Bressol del Nen Jesús
26 Octubre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Ja han passat 125 anys des de que la beata Carmen i un grup de germanes van assumir la
responsabilitat de la Llar d’Infants Bressol del Nen Jesús. Per aquest motiu, la basílica de Sta.
Maria del Mar va acollir una eucaristia d’acció de gràcies que va ser presidida pel bisbe
auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull.
Dolcesa i amor cap els malalts
La mare Carme González Ramos, nascuda a Antequera l’any 1834 i fundadora de la
congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, va arribar el 1889 a Barcelona.
Es considera la primera escola bressol de Barcelona per atendre els ﬁlls dels obrers que
arribaven atrets pel boom que havia signiﬁcat la revolució industrial. “Ateneu amb tendra
caritat els malalts per atreure els seus cors, feu-ho amb dolcesa i amor”. Aquestes són
paraules que sempre a portat a terme la germana Carmen.“La nostra congregació té dues
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vessants en la seva missió: una és atendre als malalts i ancians i l’altra és atendre
adolescents, nens o universitaris. A la nostra llar, concretament, atenem a infants que van
des dels 4 mesos ﬁns els 3 anys”, va explicar la Gna. Manuela López, superiora de la
comunitat i directora de la guarderia.
Ha estat un llarg recorregut que l’ha fet possible la unió, la fraternitat i la solidaritat de tots
els membres que formen la família de la congregació. “Un dels valors més importants ha
estat la fraternitat. El fet de poder trobar-nos en diferents ocasions, com ho hem fet en
diferents actes les antigues germanes que han passat per la guarderia, professors i antics
alumnes”, va remarcar la Gna. Manuela.
Homilia del bisbe Taltavull
Aquesta manera de viure en comunió es reﬂexa en la pregunta directa, delicada i
entranyable de Jesús que el bisbe Sebastià va pronunciar en la seva homilia: “Què vols que et
faci?”
“És la pregunta que hi devia haver dins el cor de Madre Carmen i dins els cors de les
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