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Actualitat / Notícies 

Presentació del llibre sobre Josep Rius-Camps

ALTRES NOTÍCIES

La jornada electoral per escollir el Parlament
Europeu arrenca amb normalitat a Montcada i Reixac

Centenars de famílies acomiaden la temporada dels
Jocs Escolars

Prop de 100 nens montcadencs participen a les
Jornades Socials de la Fundació Probitas i del FC
Barcelona

Els joves del Centre Miralpeix, proveïdors de
verdures fresques dels menjadors socials de
Montcada i Reixac

Un total de 24.770 montcadencs i montcadenques
podran exercir el seu dret a vot a les eleccions al
Parlament Europeu del pròxim dia 25

Alumnes de batxillerat dels instituts Montcada i
Reixac, reconeguts pel seu treball de recerca

Presentació d'un llibre sobre la vida de Josep Rius-Camps 

21/05/2014   

L'Auditori Municipal va acollir ahir la presentació del llibre 'Converses amb Josep Rius-
Camps', que recull la trajectòria i el pensament del biblista, teòleg i rector de l'església de
Sant Pere de Reixac. El llibre ha estat publicat per l'editorial Fragmenta i escrit pel
responsable de l'editorial i Doctor en humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Ignasi
Moreta. L'acte va comptar amb la participació de l'alcaldessa de Montcada i Reixac, María
Elena Pérez, i la presidenta de la Fundació Cultural Montcada, Núria Cervera. 

En forma  dialogada, el montcadenc d'adopció va repassar la seva llarga trajectòria
personal i intel·lectual fins a la seva instal·lació definitiva a l'ermita de Sant Pere de Reixac.
Josep Rius-Camps (Esparreguera, 1933) és professor emèrit de la Facultat de Teologia de
Catalunya i Doctor en ciències eclesiàstiques orientals pel Pontifici Institut Oriental de Roma
(1968), on va impartir docència. També ho va fer també a la Universitat de Münster i a
l'Agustinianum de Roma. Rius és autor de nombrosos estudis en català, castellà i anglès
sobre patrística.
En la seva intervenció l'alcaldessa va destacar "la gran capacitat intel·lectual de Josep
Rius li ha permès ser una referència mundial en el camp de la patrística" i va afegir que
"aquest llibre posa de manifest l'entusiasme que posa en totes les seves investigacions i
projectes". El passat 8 d'abril el llibre es va presentar a Barcelona amb la presència del
periodista Vicenç Villatoro i l'hebraista Joan Ferrer.
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