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Nota de Premsa  
 13 de gener de 2015 

 

 

l’exposició “La Força d’una Trobada” ja es pot visitar 
a la sala Aula didàctica del Museu de Tortosa  

Aquest és un dels actes organitzats per la família Teresiana d’Enric d’Ossó en motiu del V 

centenari del naixement de Teresa de Jesús, coincidint amb el congrés internacional que es 

celebra del 16 al 18 de gener a Tortosa.  

 
L’exposició obra de l’autor Siro López, recorrerà tots els 
llocs d’Espanya on hi ha presencia de la família Teresiana 
d’Enric d’Ossó.  
 

Amb aquesta exposició és vol transmetre el que, com ha 
família, podem aportar al conjunt de carisma a l’església i al 
món.  
 

No es tracte d’una exposició sobre la figura d’Enric d’Ossó, 
ni sobre la vida-obra de Teresa sinó sobre la connexió 
carismàtica que hi ha entre ells i de la Vida que s’ha estès a 
través del que s’anomena Teresianisme d’Enric d’Ossó.  
 

Es pretén que la visita a l’exposició aporti al que la visiti una 
experiència interior connectada amb el seu punt de partida, 
que el que entri i visiti l’exposició surti d’ella amb una 
pregunta, un repte, una imatge gravada, un text que l’ha 
provocat...  
 

Es pretén provocar més que informar, suggerir més que 
explicar, proposar més que exposar...         
 
 
 

L’exposició que es podrà veure del 13 al 18 de gener de 2015 
de dilluns a dissabte de 8 a 13h. i de 18 a 19h.a la Sala Aula 

didàctica Museu de Tortosa (Avgda. Felip Pedrell, 5), serà inaugurada aquest dimarts 13 de gener a les 
17’30h. amb la presència de l’excel·lentíssim alcalde de Tortosa Ferran Bel Accensi, organitzadors del 
congrés i representants de la família Teresiana d’Enric d’Ossó. 
 

Per més informació referent a aquesta activitat podeu contactar amb nosaltres. 

 
 

 


