Presentació del programa d’actes
del Bicentenari del naixement
del Beat Josep Tous i Soler.
Igualada, 31 de març de 1811: Neix Josep Tous i Soler.
200 anys després, per a les G. G. Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Congregació
que ell va fundar, és motiu de lloança i agraïment a Déu per haver‐nos fet el do de la
vida d’aquest humil caputxí que, amb la seva fidelitat silenciosa i fecunda, avui esdevé
model i referent per a tots: germanes, sacerdots, famílies, alumnes…
Va passar sembrant el Bé i la Pau enmig dels qui l’envoltaren; per això, passats dos
segles del seu naixement, continua viu entre nosaltres i ens esperona a seguir les
petjades del camí que va esbrossar.
És, doncs, motiu de celebració! Us ho fem saber i us convidem a unir‐nos, amb esperit
de germanor, tots els qui estimem aquest home bo, de fe i confiança en Déu, per a
commemorar el BICENTENARI DEL SEU NAIXEMENT.
Entre d’altres, s’estan preparant els següents actes:


Dissabte, 26 de març de 2011 a Santa Maria d’Igualada: Eucaristia d’obertura
de l’any del Bicentenari, visita a la Casa Natal del Beat Josep Tous i dinar de
germanor a Montserrat.



Divendres, 27 de maig de 2011: Presentació de les bases del Concurs
“Bicentenari del naixement del B. Josep Tous”, obert a la participació de
persones de totes les edats i amb modalitats ben diverses: literatura, cartells,
dibuix i còmic, power point, materials didàctics, activitats multimèdia, punts
de llibre, cançons… Termini de lliurament: 23 de novembre de 2011.



11‐12‐13 de juny de 2011: Viatge ‐ pelegrinatge a Toulouse on el B. Josep Tous
va viure durant l’exili a França.



Juny – juliol 2011: Diversos recorreguts per la ciutat de Barcelona, tot
resseguint els indrets que el B. Josep Tous va freqüentar, tant a nivell personal
com per a desenvolupar tasques apostòliques.



Dissabte, 24 de setembre de 2011: Ruta tousiana per Catalunya. Recorregut
pels indrets on el B. Josep Tous va fundar comunitats i escoles: Ripoll, Sant
Quirze de Besora, Montesquiu...



Dissabte, 12 de novembre de 2011: Simposi sobre la vida i obra del Beat Josep
Tous i Soler a l’Escola Josep Tous de Barcelona.



Dissabte, 31 de març de 2012: Cloenda de l’any del Bicentenari amb una
solemne Eucaristia i acte de lliurament de premis del concurs convocat.

