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FRANCESC D’ASSÍS A CATALUNYA. 800 ANYS
Divendres 20 de juny
S’esdevé enguany 800 anys del pas de
sant Francesc per les nostres terres. Hi ha
moltes tradicions i llegendes que afirmen que

DISSABTE 21 de juny

(Facultat de Teologia)

(Monestir de Pedralbes)

10.00h

10.00h		

l’any 1214 Francesc d’Assís va passar per

Pregària
Presentació

Ángela de Foligno
PABLO GARCÍA

Catalunya, suposadament camí de Santiago.
10.30h

Els pelegrinatges a l’Edat Mitjana

Hem volgut atansar-nos a aquest tema des
JOSEP TORNÉ

del punt de vista acadèmic per esbrinar amb

11.30h		
		

Paisatges monàstics. L’Atles
CLAUSTRA d’espiritualitat femenina

rigor fins a quin punt totes aquestes tradicions

BLANCA GARÍ

estan fonamentades en la història, a partir de
les fonts franciscanes i dels testimonis escrits

12.00h

El pas de sant Francesc per Catalunya

o en pedra existents.
AGUSTÍ BOADAS

12.30h		
		

Ramon Llull i l’amància: “aprendre 		
ciències d’amor e de bondat”

El segon dia, en el bellíssim marc del Monestir
ALBERT SOLER

de Pedralbes, seguirem aprofundint en els grans
autors de l’espiritualitat franciscana: Ángela de
Foligno, en ocasió de la recent edició del seu

16.30h

Memoriale, transcripció de la seva experiència

A propósito de la entrada de Francisco
en España

16.30h		 Clarisses: ancoratge urbà en
		l’eternitat

VALENTÍN REDONDO

de Déu; Ramon Llull, tot preparant el 700

J.J. LÓPEZ BURNIOL

aniversari de la seva mort; i Clara d’Assís, per
la seva influència a la llar de Pedralbes. També
donarem a conèixer un estudi important sobre
la presència del monaquisme femení a l’Edat
Mitjana.

18.00h

L’oració mental.
Reflexions entorn d’un opuscle 		
franciscà del segle XVI
EDUARD REY

18.00h		
		

Concert d’Orgue:
“Via Francisci”
AGUSTÍ BOADAS

