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En ocasió dels 800 anys de la Trobada de Sant Fran-

cesc amb el soldà d’Egipte, volem encapçalar les 

nostres Jornades amb una ponència sobre la histò-

ria de la relació entre els franciscans i els dirigents 

musulmans. Ho farà el p. Simeón Stachera que 

porta molts anys a la diòcesi de Tànger. 

Acaba de sortir el Llibre d’Hores de Ramon Llull, 

una litúrgia de les hores per a ús privat composta 

pel mestre Ramon, que es conserva en un manus-

crit del segle XIV a Mallorca. En farem la presen-

tació. 

Fa temps que ens preocupa l’omnipresència del 

nihilisme en la nostra cultura i les seves conse-

qüències en l’ètica i la metafísica. El professor Car-

les Llinàs proposarà com enfrontar-s’hi des de la 

visió franciscana.

S’escauen enguany els 400 anys de la mort de Sant 

Llorenç de Bríndisi, que va ser general de l’Orde, 

gran predicador i mediador en conflictes interna-

cionals en temps de la Contrareforma. Fra Valentí 

Serra ens en parlarà.

La docència en les escoles actualment és terreny 

de missió. Qualsevol mena de transmissió esdevé 

una tasca molt àrdua. Des de la seva experiència a 

les Franciscanes Missioneres ens ho comentarà M. 

Àngels Cifre. 

Acaba de sortir un documental sobre la vida i 

l’obra del P. Maximilià M. Kolbe. Us l’oferim, pre-

sentat per fra Gonzalo Fernández.
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Pregària 
Presentació

“Franciscanos y sultanes”
P. Simeón Stachera
Vicari general de Tànger

“Les ‘Hores de Ramon Llull’, pregària d’ahir 
i d’avui”
Simone Sari i Albert Soler
Centre de Documentació Ramon Llull, Universitat de 
Barcelona

“En Ell hi ha només el sí. Què significa ser 
afirmatiu enmig del nihilisme?” 
Carles Llinàs
Professor de Filosofia de la Universitat Ramon Llull

“La projecció internacional de Sant Llorenç 
de Bríndisi (1559-1619)”
Valentí Serra
Historiador i arxiver dels Frares Caputxins

“La ruta franciscana en la dedicació docent”
M. Àngels Cifre
Pedagoga. Professora de les Franciscanes Missioneres

“Dos Coronas”. Documental sobre el P. Kolbe
Presenta: Gonzalo Fernández
Doctor en Història Medieval


