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LA FUNDACIÓ POPULUS ALBA

Fra Lluc Torcal. Prior de Poblet i secretari de la Fundació Populus alba

Programa Cosmos Poblet

Creada el juliol de 2011, la Fundació
Populus alba, entitat sense ànim de lucre,
té per ﬁnalitats principals el foment, la
promoció i el manteniment dels valors i
continguts espirituals, culturals, històrics,
socials i ecològics propis de la Comunitat
Cistercenca del Reial Monestir de Santa
Maria de Poblet, del mateix monestir i,
en general, de l’orde del Cister. Entre
elles, a títol enunciatiu i no limitatiu, el
foment, la promoció i l’execució de la
millora tecnològica; el condicionament i
manteniment del conjunt monumental
de Poblet, les seves instal·lacions i
infraestructures i el seu entorn, tenint en
compte la responsabilitat envers la natura
i els principis de sostenibilitat ambiental,
fet que beneﬁcia en deﬁnitiva la difusió
de la història, l’art i la cultura catalana en
l’àmbit internacional. Així com també
contribueix a la promoció i fomenta la
rehabilitació, restauració i conservació
del conjunt monumental de Poblet, les
seves instal·lacions i infraestructures i
el seu entorn, amb idèntics principis de
sostenibilitat ambiental esmentats.

El monestir de Poblet fou fundat el 1150 pel comte Ramon Berenguer IV. La comunitat ha emprès un procés eﬁcaç i sostenible de conversió ecològica. Fotograﬁes: Josep Borrell Garciapons

El monestir de Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
l’any 1991, és una comunitat viva de monjos cistercencs que, fidels a la
seva vocació i a la voluntat fundacional de Ramon Berenguer IV, està
duent a terme, conjuntament amb la Fundació Populus alba, un projecte
integral de servei al país, a la cultura, a la societat, a l’entorn natural i a
l’Església, que ha batejat amb el nom de Programa Cosmos Poblet.
En efecte, fou voluntat fundacional de Ramon Berenguer IV, que Poblet
fos “un focus de pregària i de treball, un exemple de cultura i d’explotació
agrícola, és a dir, un ferment de fe i de civilització”. Ferment de fe i de
civilització és el que Poblet ha intentat ser al llarg de tota la seva secular
història i és el compromís que l’actual comunitat, en ple segle XXI, ha
volgut renovar de nou establint el Programa Cosmos Poblet.
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Aquest programa pretén desenvolupar
tota una sèrie de projectes i actuacions
integrals en tots aquells àmbits que
afecten la vida del monestir, partint
de la base que Poblet conﬁgura amb
el seu entorn un paisatge. Un paisatge
perquè Poblet és un espai on la tradició,
la sostenibilitat i els valors encaixen
formant una unitat entre les dimensions
espiritual, cultural, social i ambiental de
la vida. Aquest programa pretén ser una
forma nova de preservar el patrimoni
de la humanitat., una forma que té
per norma la integració dels diferents
nivells del patrimoni humà. Per això el
programa rep el nom de Cosmos Poblet,
car fa del monestir i de la seva acció un
veritable cosmos.

I per complir aquestes ﬁnalitats, la
Fundació desenvoluparà totes aquelles
activitats de tipus econòmic, social,
cultural i/o ambiental relatives a la
gestió, directa o indirecta, de l’explotació
econòmica –total o parcial- dels diferents
espais i/o serveis oferts al públic en
general per la Comunitat Cistercenca del
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.
Per a la consecució dels ﬁns fundacionals,
la Fundació desenvolupa les activitats

que el Patronat considera necessàries
directament i/o en col·laboració amb
altres entitats, institucions o persones,
d’acord amb el que estableix la normativa
sobre fundacions. Les activitats
relacionades amb els ﬁns fundacionals
s’han de dur a terme segons les normes
que les regulen especíﬁcament,
mitjançant l’obtenció, si escau, dels
permisos o llicències pertinents
En perfecta consonància amb aquestes
ﬁnalitats, la Fundació Populus alba ha
decidit donar suport plenament i fer-se
seu el Programa Cosmos Poblet engegat
per la comunitat del monestir.

EL PROGRAMA COSMOS POBLET
Fidel a la tradició d’on prové, però obert
al món on viu, amb aquest projecte,
el monestir de Poblet, vol integrar la
innovació tecnològica amb el patrimoni
arquitectònic medieval; la sostenibilitat
mediambiental i econòmica, amb la
millor tecnologia present al mercat;
l’hospitalitat amb l’educació i el
coneixement; la capacitat de construir i
innovar, amb la de mantenir i restaurar, i
la voluntat d’acollir amb la de crear nous
llocs de treball.
Les accions que es volen desenvolupar
amb aquest programa abasten un gran
ventall de camps que integren el medi
natural, la cultura i la dimensió social i
altruista.
En efecte, la comunitat de monjos, des
de l’any 2007, ha emprès un procés
de conversió ecològica per millorar la

R

seva relació amb el medi natural, amb
els objectius de reduir al màxim les
emissions de CO2, utilitzar energies
renovables i netes, eliminar l’ús de
combustibles fòssils, gestionar eﬁcaçment
l’ús de l’aigua i la producció i eliminació
dels residus, incorporar agricultura
ecològica i renovar els jardins amb criteris
de sostenibilitat. Cosmos Poblet es fa seu
aquest procés i l’assumeix com a propi,
afavorint una sèrie d’accions importants.
A més, la comunitat, a través de la
Fundació Populus alba, gestiona la nova
hostatgeria del monestir des de l’òptica
del servei social: no només perquè s’han
creat nous llocs de treball, sinó sobretot
perquè l’hostatgeria és seu de l’escola
restaurant del monestir de Poblet, una
escola que, a través de la seva oferta de
programes de formació inicial (PFI),
ajuda cada any a formar entre quinze
i vint joves de la comarca en clar risc
d’exclusió social. Dins d’aquesta vessant
educativa, encara, els jardins del monestir
s’han convertit en el marc perfecte per
a la realització de les pràctiques dels
alumnes de l’Institut de Jardineria i
Horticultura de Reus. Cosmos Poblet
també inclou aquesta tasca educadora i
social.
En l’àmbit cultural és on la comunitat
ha dedicat més esforços. A part de la
ingent tasca que ha suposat la restauració
del monestir, sobretot el darrer quart
del s. XX, la comunitat ha iniciat un
projecte per millorar l’acollida del visitant
de Poblet, amb una sèrie d’actuacions
emmarcades en un pla director. Entre
aquestes, s’ha acabat la construcció de
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l’hostatgeria que permet no només gaudir
d’una bona restauració, sinó especialment
d’un lloc de repòs i pernoctació just
dins del recinte monàstic; s’ha adequat
l’antic celler com a nou centre d’acollida
i recepció dels visitants, i alhora com a
botiga de records i punt d’informació i
guiatge; s’ha construït una cafeteria nova
i s’ha dotat el recinte de nous serveis. A
més, s’ha instal·lat la nova senyalització
del monestir, s’han renovat els fullets
explicatius de la visita i s’han incorporat
radioguies per millorar la qualitat
de les visites i mantenir el silenci del
recinte. Forma part del pla director, la
construcció d’un centre d’interpretació
que ajudi els visitants a descobrir les
claus fonamentals de lectura del complex
monàstic, i un jardí bíblic que acabi
de completar la visita a Poblet; a part,
estableixen noves línies de visita als cellers
de Poblet, als arxius o al pou de gel, entre
d’altres. D’entre els elements restants
que han ajudat a la renovació cultural
de Poblet, el nou orgue de tribuna de

L’hostatgeria de Poblet permet pernoctar dins el recinte monàstic

Poblet ha posat en marxa nous equipaments que milloren la recepció i l’acollida dels visitants

A l’estiu se celebra el Festival de Música Antiga, sota la direcció del prestigiós mestre Jordi Savall. Fotograﬁes: Josep M Potau
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El nou orgue de tribuna. Fotograﬁa: Ramon Cornadó Serra

l’església abacial és, sens dubte, el més
important. A part d’embellir i digniﬁcar
les celebracions litúrgiques, l’orgue és
objecte d’un festival internacional a la
tardor que porta a Poblet primeríssimes
ﬁgures internacionals de la interpretació
d’aquest instrument. L’aposta musical
no acaba aquí sinó que es complementa
amb un altre gran festival, el Festival de
Música Antiga, que, sota la direcció del
prestigiós mestre Jordi Savall, fa ressonar
les melodies antigues dins del recinte
monàstic durant uns dies d’agost.
El diàleg amb la cultura no s’acaba aquí,
sinó que el programa Cosmos Poblet,
que engloba també tots aquests darrers
aspectes, té planiﬁcat el desenvolupament
d’un projecte museístic i un projecte de
conservació, preservació, digitalització
i divulgació del patrimoni arxivístic del
monestir, especialment en relació amb
l’Arxiu del President de la Generalitat,
Josep Tarradellas. El programa tampoc
oblida el diàleg-debat amb el món de les
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Hostatgeria de Poblet
Plaça Corona d’Aragó, 11
(recinte monàstic de Poblet)
GPS: 41º22’51”N /01º04’57”E
43448 - Vimbodí i Poblet
Tel (+34) 977 871201
hostatgeria@poblet.cat
http://hostatgeriadepoblet.cat

idees, una tasca especialment conﬁada a
la Fundació Poblet, la qual recentment
ha creat l’Institut per al Coneixement
Integral, que té com a missió bàsica
establir ponts de diàleg entre les ciències,
el pensament, la fe i l’ètica, per tal de
fomentar la recerca entorn del creixement
humà integral, aquell creixement que
toca i contempla totes les dimensions de
què es conﬁgura l’ésser humà.
Aquests són a grans trets els projectes i les
actuacions concretes amb què es vol tirar
endavant el Programa Cosmos Poblet. ■

