
 

 
 
 
 
 

Lloc: 
Pompeia Grups 

Riera de Sant Miquel 1 bis 
 
 
 
 

Entrada Lliure 

 
 
 
 
 
 
 
 

OORRGGAANNIITTZZAA  
  

CCOONNSSEELLLL  DDEE  
LLAAIICCSS  

  
CCaappuuttxxiinnss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

 
 
 
 
 
 

 
 

SSaanntt  FFrraanncceesscc  ii  
SSaannttaa  CCllaarraa    

  

 

TTRROOBBAADDAA  
FFRRAATTEERRNNAA  

  
1100  ddee  ggeenneerr  ddee  22001155  

Pompeia Grups 
Riera de Sant Miquel 1 bis  



 
 

La millor manera de conèixer un sant o una 
santa és acudir als seus escrits, llegir-los, 
meditar-los. Per això ens fan un gran servei 
aquells que els posen a les nostres mans, en la 
nostra llengua i amb bones introduccions.  
 
Fa un temps que els Escrits de san Francesc i 
santa Clara en català estaven exhaurits. Per això 
és una excel·lent notícia el fet que s’hagin 
reeditat de nou.  
 
Aprofitant aquesta avinentesa, hem estructurat 
la nostra Trobada d’enguany al voltant de les 
figures de sant Francesc i santa Clara d’Assís. 
Ens en faran la presentació de la seva vida i 
espiritualitat Fra Jacint Duran i la Gna. Teresa 
Pujal, ambdós bons coneixedors dels nostres 
sants fundadors. 
 
Junt amb això, tindrem diversos testimonis que 
ens parlaran del seu seguiment de Jesucrist, a 
l’escola de Francesc i Clara. 
 
Un dels temes més punyents i poc coneguts de 
l’actualitat és l’estat de persecució de molts 
cristians en diversos països del món. Ens ha 
semblat un deure donar a conèixer la situació 
dels cristians en països com l’Irak, Síria, Líban... 
Ho farem a través de la Fundació Ajuda a 
l’Església Necessitada. 
 
Com sempre, la nostra Trobada festiva tindrà el 
seu punt central en la celebració de l’Eucaristia i 
el dinar de germanor. 
 
 
 

 

SSAANNTT  FFRRAANNCCEESSCC  II  SSAANNTTAA  CCLLAARRAA   

10:00 h Pregària 
10:15 h Ponència sobre Sant Francesc: 

Fra Jacint Duran 
10:45 h Ponència sobre Santa Clara: 

Gna. Teresa Pujal 
11:15 h Presentació del llibre “Escrits de sant Francesc i de santa 

Clara”: 
Fra Jacint Duran 

11:30 h Descans 
12:00 h Presentació de la nova pàgina web dels caputxins 
12:15 h Testimonis:  

Fra Jesús Romero, caputxí 
Gna. Noemí Mora, caputxina 
José Montes, o.f.seglar 

13:00 h Eucaristia a la Cripta 
14:00 h Dinar 
  Cal avisar la Sra. Lídia Tel. 93 416 18 12 
  (de dilluns a divendres de 16 h a 19:30 h) 
16:00 h “Cristians en terres de l’Islam”. Testimoni de Mireille 

AlFarah, cristiana greco-melquita de Síria, de la Fundació 
Ajuda a l’Església Necessitada  

17:00 h Espai lúdic: pintures de Nati Crespo ambientades amb 
música de violoncel 

 
 

Està previst servei de guarderia, cal avisar amb temps. 


