
Dades personals

Nom i cognoms:  .........................................................................................................................................

DNI:  ...............................................................................................................................................................................

Domicili: ...................................................................................................................................................................

Codi Postal: ..........................................................................................................................................................

Ciutat: ..........................................................................................................................................................................

Província: ................................................................................................................................................................

Telèfon: ......................................................................................................................................................................

Mòbil: ...........................................................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................................

Aportació trimestral

 10 €,  20 €,  40 €,  Altra  ........................€

Domiciliació bancària

Entitat:  ......................................................................................................................................................................

Oficina: ......................................................................................................................................................................

Control: .....................................................................................................................................................................

Número de compte: ...............................................................................................................................

Signatura

   Comunitat Cristiana 
dels Caputxins 
       de sarrià

Altres activitats

Grups de pregària i reflexió, Grup Impuls,  Orquestra Estela, 

Trobades Obertes en Comunitat.

CONSELL DE PASTORAL

Està format pels representants dels diferents grups de la 

Comunitat, i procura infondre l’esperit franciscà en tota 

activitat.

COM PODEM COL·LABORAR-HI?

Totes aquestes activitats es poden acomplir gràcies a la 

dedicació personal dels voluntaris i al finançament propi. 

Són moltes les despeses, d’ordre general i de manteniment 

d’espais comunitaris, que només es poden cobrir pel 

sistema d’aportació voluntària, però els recursos sempre 

queden curts perquè hi ha moltes necessitats per cobrir.

És per això que la Comunitat Cristiana anima  tothom que 

vulgui donar suport a aquest projecte d’esperit franciscà, 

a omplir la butlleta adjunta i deixar-la a la porteria del 

convent, o enviar-la per correu ordinari   o electrònic 

(consellpastoral@gmail.com).

La Comunitat Cristiana vol manifestar el seu agraïment 

a les persones que amb la seva breu o llarga dedicació i 

col·laboració, han fet i fan possible el manteniment de les 

activitats ressenyades .

Comunitat Cristiana deLs Caputxins de sarrià
Cardenal Vives i Tutó, 2 · 08034 Barcelona

Tel. 93 204 34 58

per CoL·LaBorar-hi:

PAu i Bé!
Amb aquest tríptic, el Consell de 
Pastoral de la Comunitat 
Cristiana dels Caputxins de Sarrià 
vol informar de les diverses 
activitats que la Comunitat
porta a terme.



Servei al quart món

Grup d’Ajuda “Rebost de Fra Rossend”
La feina del Rebost és recollir i repartir roba i aliments entre 
les persones necessitades. Els voluntaris s’encarreguen de 
triar i classificar la roba que arriba al convent i també de 
preparar i distribuir les bosses de menjar.

Menjadors escolars i tómbola
També dins l’àmbit de l’acció social, la Comunitat Cristia-
na  finança el menjador d’una cinquantena de nens i nenes 
repartits per cinc escoles de Ciutat Vella. Aquesta ajuda és 
possible gràcies als donatius i a una tómbola anual de la 
Comunitat.
 
Borsa de Treball
Significa un altra manera de contribuir a la dignitat de les 
persones, ajudant qui ho sol·licita en la recerca d’un lloc de 
treball, principalment d’àmbit domèstic. 

Associació Cedre per a la Promoció Social
Associació que neix dels grups d’adolescents i de joves de 
la Comunitat que tenen  voluntat d’acompanyar i acollir a 
joves amb greus problemes de reinserció social.
Les activitats de Cedre són el Voluntariat de Presons, l’aco-
lliment de nois al recurs La Caseta i la sensibilització sobre 
el món penitenciari a través de xerrades i activitats.

Coral Stel.la
Agrupació coral de més de 40 persones que amb els seus 
cants animen les celebracions de la comunitat. 

L’ànima de La Comunitat:
La Fraternitat Caputxina

Està formada pels frares caput-
xins que viuen al convent de 
Sarrià. Ells acullen i animen la Co-
munitat Cristiana, celebren l’eu-
caristia i els altres sagraments, 
organitzen pregàries i recolzen 
múltiples activitats. Són la mani-

festació més expressiva de l’esperit de Sant Francesc, i el seu 
exemple s’encomana a la Comunitat Cristiana que emparen.

La Comunitat Cristiana

És una gran família formada pel conjunt de persones que, 
unides per una mateixa fe, volen conèixer i aprendre a viure 
la bona nova de Jesús.
Reuneix diversos grups de persones amb interessos i afec-
cions variades. Cadascú hi troba l’indret on créixer millor: 
participant en les celebracions, assistint a xerrades sobre els 
raonaments de la fe, contribuint a la justícia social, i  portant 
a terme tantes altres activitats religioses i socials.

euCaristia i CeLeBraCiÓ deLs saGraments

La Comunitat Cristiana té com a eix vertebral la celebració 
de l’eucaristia i dels altres sagraments, viscuts com a signes 
integradors de la fe, que marquen i donen sentit a la vida.

aCtivitats que es duen a terme a La Comunitat:

Catequesi d’infants
La catequesi d’infants vol ajudar la mainada a descobrir els 
valors de la vida i la joia,  i transmetre’ls l’interès per la fe. Per 
fer-ho la Comunitat desplega una gran activitat, que mobi-
litza cada any més de 400  nens i nenes d’entre 7 i 12 anys i 
nombrosos catequistes.

PrePACCS, PACCS i JOCCS - Joves
L’objectiu de PACCS (joves entre els 13 als 17/18 anys) és do-
nar als joves un punt de trobada acollidor, fomentar entre ells 
la vida animada en grup,  ajudar-los a reflexionar i pregar, i 
acompanyar-los  en el retrobament d’una expressió pròpia 
per a la seva fe. 
Els grups de joves anomenats JOCCS se centren en la forma-
ció dels monitors de PACCS s.

Catequesi d’adults
Es du a terme mitjançant trobades mensuals, de gener a 
maig, per aprofundir en la fe i donar ànims a les nombroses 
experiències de Déu. 

Orde Franciscà Seglar
L’orde seglar, pensat per Sant Francesc per ajudar a 
acompassar les obligacions de la vida civil amb la vocació 
religiosa dels seglars, reuneix un grup de laics que, guiats 
per un frare del convent, se centren en el coneixement de 
l’esperit franciscà, ajudats per la pregària i  el seguiment  de 
l’evangeli com a guia vital.


