
 

 
 

 

 

 

Lloc: 

Pompeia Grups 
Riera de Sant Miquel 1 bis 
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OORRGGAANNIITTZZAA  
  

CCOONNSSEELLLL  DDEE  

LLAAIICCSS  
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TTRROOBBAADDAA  

FFRRAATTEERRNNAA  
1122  ddee  ggeenneerr  ddee  22001133  

  

Pompeia Grups 

Riera de Sant Miquel 1 bis  



 
 
 

En el nostre context actual l'accés normal a 

l'Església no es dóna a través de la 

catequesi d'infants o de l'escola. Quan més 

va més augmenta el nombre de persones 

que es bategen de grans o que 

experimenten una conversió en l'edat 

adulta. 

Per això, ens ha semblat adient tractar el 

tema dels conversos, aquells que han 

tingut una experiència o un procés de 

conversió que els ha portat al cristianisme. 

Ho farem, en primer lloc, atansant-nos a 

l'experiència de grans conversos del darrer 

segle, observant els motius que els van 

impulsar: Garcia Morente, Lewis, 

Dostoievski, Claudel, Chesterton... En un 

segon moment, escoltarem el testimoni de 

persones que han abraçat la fe d'adultes o 

han passat d'un cristianisme cultural a una 

fe militant. 

Els darrers anys s'han desenvolupat 

diverses experiències de primer anunci de 

la fe. Entre elles els Cursos Alpha, nascuts a 

Anglaterra, els quals fa temps que estan 

ajudant moltes persones a tornar a la fe o 

a descobrir-la. 

Com sempre, l'Eucaristia i l'àpat fratern 

estaran al centre de la jornada. Bon profit! 

 
 

EEXXPPEERRIIÈÈNNCCIIEESS  DDEE  CCOONNVVEERRSSIIÓÓ  

10:00 h  Pregària 
 

10:20 h  Introducció: La conversió com a experiència de Déu. 

 Grans conversos  Fra Josep Manuel Vallejo 
 

10:45 h Testimonis de conversió: 

Enric Emo 
Carla Costa 
Álvaro Salmerón 
Núria Delgado 
Hèctor De Arriba 

 

12:30 h Experiències d'evangelització: Els grups ALPHA 

      Ramon Rubinat 
 

13:00 h Eucaristia a la Cripta 
 

14:00 h Dinar 

       Cal avisar la Montserrat Linares Tel. 93 217 41 08 

    (de dilluns a divendres de 16h a 20h) 
 

16:30 h Audició-Explicació del Messies de Haendel 
  Joan Vives  Músic i divulgador musical. 

 Locutor-redactor de Catalunya Música 

 
 

Està previst servei de guarderia, cal avisar amb temps. 


