SANT JOSEP MANYANET a Sant Andreu de Palomar i a la Sagrera
Sant Andreu de Palomar és la segona pàtria de Josep Manyanet. Els darrers 25 anys
de la seva vida els va viure a Sant Andreu. A Sant Andreu va morir l'any 1901 i a Sant
Andreu reposen les seves despulles mortals, sota l'altar major de l'església del Col·legi
Jesús, Maria i Josep i ara Parròquia - Santuari Sant Josep Manyanet.
L'any 1877 el Pare Manyanet, amb alguns dels seus religiosos, predicà una missió
popular a Sant Andreu durant la Quaresma. El cronista oficial augurava una millora a
la població, perquè aquells zelosos Padres de la Sagrada Família s'establien allí a fi de
treballar en bé de les famílies, obrint un col·legi de Primera i Segona ensenyança.
Naixia el Col·legi Jesús, Maria i Josep, que seria la casa mare de la Congregació de
Fills de la Sagrada Família i que es convertiria en una prolongació de la pròpia llar per
a nombroses famílies de Sant Andreu.
Des d'aleshores, el Pare Manyanet residí a Sant Andreu gairebé sense interrupció.
Sortia amb freqüència a visitar les altres comunitats de les dues Congregacions, però
tornava sempre a Sant Andreu per reposar, refer-se, projectar noves fundacions ...
La Congregació de Fills de la Sagrada Família, titular del Col·legi Jesús, Maria i Josep,
ha viscut sempre els més importants esdeveniments de la seva historia a Sant Andreu.
El 1889 creà les Escoles Tallers de la Sagrada Família i el 1899, poc abans de la seva
mort, obrí a la Sagrera el col·legi Nostra Senyora dels Àngels. Era una obra temps enllà
desitjada i que també havia d'ampliar-se i donar fruits abundosos.
El Pare Manyanet fou un personatge popular a Sant Andreu. El coneixia tothom, grans
i petits, empresaris i obrers. Tenia una paraula i una rialla per a tothom. Sovint una
almoina o un plat calent. Era un personatge entranyable per a totes les famílies. El dia
de la seva mort es commogué tota la població. Així ho consigna admirada la premsa de
Barcelona.
Sant Andreu ha valorat sempre ser la dipositaria de les despulles mortals del Pare
Manyanet, considerades com una llavor sembrada a la seva terra, destinada a donar
fruit a les llars cristianes formades segons el model de Natzaret.
Al complir 130 anys (1877 - 2007), el Col·legi Jesús, Maria i Josep, "Els Padres", fidel
al seu Fundador i a la seva història, s'obre a l'entorn com a centre d'educació
cristiana, de serveis culturals i recreatius i com a lloc d'encontre de les famílies i de
tots aquells que comparteixen la tasca de l'educació i de l'evangelització.

