Fitxa d'investigació 1
PISTES
•
•
•

Nasqué a Igualada, a la casa núm. 10 del carrer Sant Josep.
Era amable, dòcil i afectuós. Era prudent i buscava la pau quan jugava.
Quan tenia 13 anys, es va sentir cridat per Déu, i ho comunica als seus pares.

1ª investigació
–
Nom del personatge
–
Any de naixement
2ª investigació
–
–
–

Reacció del seu pare quan li digué que Déu l'havia cridat
Convent en el que va entrar
Parròquia en que va ser batejat

Fitxa d'investigació 2
PISTES
•
•
•
•

Nasqué a València
Tenia 3 germanes
Era humil i senzilla
Va viure a la Casa de la Misericòrdia a Barcelona

1ª investigació
–
–

Nom del personatge
Anys que va viure

2ª investigació
–
–

Relació que té amb l'Institut de Caputxines de la Mare del Diví Pastor
Altres qualitats d'aquest personatge

Fitxa d'investigació 3
PISTES
•
•
•
•

Procedent de Pont d'Armenetera, s'instal·la a Igualada
Es casà amb Francisca Soler
Obligat per la crisi, ha de marxar d'Igualada a la recerca de feina
Tenia bones relacions amb la família Claret, pares de Sant Antoni Maria Claret

1ª investigació
–
–

Nom del personatge
Personatge que va ser al seu costat els últims dies de la seva vida

2ª investigació
–
–

Ofici que feia
Any en que es va casar

Fitxa d'investigació 4
PISTES
•
Actualment es considera 1ª casa de l'Institut
•
És una de les terres més antigament habitades
•
Per comprar el terreny per a la construcció de l'edifici, el Pare Tous inverteix
l'herència que li deixà el seu pare.
1ª investigació
–
Nom de la població
–
Any en que es varen instal·lar les primeres germanes
2ª investigació
–
–

Nom de la primera germana que va professar en aquesta comunitat
Arbre que plantà el Pare Tous al jardí del col·legi

Fitxa d'investigació 5
PISTES
•
•
•

Ha de viure fora de la seva pàtria a causa de la guerra
Fundà una Congregació Religiosa
Lliura la seva vida a Déu mentre celebra l'Eucaristia

1ª investigació
–
–
–
–

Nom del personatge
Ciutats per les que passa durant l'exili
Nom de la Congregació que va fundar
Any i lloc on mor

2ª investigació
–
–

Qualitats del personatge
Lloc en que està enterrat

JOC DEL DETECTIU
Et presentem una sèrie de fitxes on trobaràs uns punts informatius que et serviran de
base per descobrir uns personatges que han estat, i continuen essent claus en la teva
etapa de formació.
Els llibres que pots utilitzar per a la investigació són: ITINERARIOS DEL PADRE JOSÉ TOUS
Y SOLER. 1811-1871 Y VIDA Y OBRA DEL PADRE JOSÉ TOUS Y SOLER, de Ernesto Ros.
Quan hagis identificat tots els personatges, pots ordenar-los cronològicament.

