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St. Pere Claver amb una cadena, treball realitzat per alumnes del col·legi Claver. Cada anella conté un desig.
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Editorial
De nou estem a les portes de la nostra Festa
Major, i el món continua essent una olla de grills
que no convida pas gaire a celebracions alegres i
despreocupades.
El degoteig de pelegrins d’arreu del món que visiten
el Santuari, és un molt bon indicador de l’espiritualitat
i fe amb la que molts joves volen superar aquests
temps de secularització i banalitat, i així, donar un
sentit més transcendent a les seves vides.
Les migracions forçoses de pobles sencers
desesperats a la recerca, no ja d’un futur millor, sinó
senzillament d’un futur, ens ha de fer reflexionar
sobre el que no estem fem bé.
I ho hem de fer perquè som éssers humans dotats
d’una consciència capaç de sentir solidaritat vers
uns altres éssers humans absolutament indefensos
i injustament maltractats.
Ves per on, centenars d’anys després, aquelles
solidàries i santes motivacions de Sant Pere Claver
segueixen estant vigents en tota la seva cruesa.
Ell va treballar tota la vida per millorar les condicions
de vida d’uns éssers humans als qui, la majoria
dirigent i benestant, interessava reduir a la categoria
“d’animals sense ànima”, a la categoria de bèsties
de càrrega i treball.
El comportament del nostre estimat Pere Claver,
continua essent un referent per la societat civil actual.
Cada un de nosaltres hem d’insistir i perseverar, en
la mesura de les nostres possibilitats en fer alguna
cosa, el que puguem, a favor d’aquestes persones
que ho deixen tot enrere i peregrinen cap a un futur
incert tot posant en risc l’únic de valor que tenen:
la pròpia vida.
A Verdú tenim la sort i la joia de rebre una altre tipus
de pelegrins, els “bons” pelegrins. Voluntaris de la
seva peregrinació sense necessitats materials, però
sí espirituals. Pelegrins que van a la recerca d’una

felicitat i tranquil·litat espiritual que esperen trobar,
o incrementar, tot fent camí i reflexió.
Una bona lliçó aquesta per a tots els qui vivim
sedentaritzats i acomodats en un món personal
molt petit, fet a mida de les nostres necessitats
innecessàries.
La peregrinació és un molt bon mètode utilitzat i
promocionat per diferents institucions religioses,
com La Companyia dels nostres estimats Pares
Jesuïtes.
El pelegrinatge és una excel·lent pràctica per tal de
conèixer-se un mateix, de compartir companyonia,
de viure moments únics, de sentir que la vida flueix
amb serena pau quan al final de la jornada el silenci
reconforta i calma l’esforç.
Entenc que necessitem, més que mai, eines que ens
ajudin a discernir les coses importants de la vida,
que ens ajudin a viure harmònicament amb la resta
de la societat. Entenc que la peregrinació és un bon
mètode per ajudar-nos a aconseguir-ho.
Comença el primer any Jubilar del Camí Ignasià.
Si podem, fem-nos pelegrins com tants i tants que
varen trobar la força i l’equilibri espirituals tot fent
camí.
Acompanyats de Sant Pere Claver tot serà mes
confortable.
David Tous de Moner,
President dels Amics de Sant Pere Claver
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38a Assemblea anual
Amics de Sant Pere Claver 2015
El dia 10 de gener de 2015, a les 5’30 de la tarda érem
convocats a l’Assemblea General anual dels Amics de
St. Pere Claver, al Santuari.
Punt 1. El President, Sr. David Tous, dóna la benvinguda
als assistents dient, que dita assemblea s’havia de
celebrar a finals de l’any 2014, però que per motius
d’agenda, no es va coincidir i es va aplaçar fins aquesta
data. Fa la presentació del Pare Roger Torres, un nou
Jesuïta, que des de fa poc ha entrat a formar part de
la Junta dels Amics de St. Pere Claver junt amb el Pare
Riera. Li dóna la benvinguda i excusa al P. Riera i al P.
Portabella , que han avisat no poden asistir per tenir una
trobada de P. Jesuïtes a Madrid. Seguidament dóna la
paraula a la Sra. Paquita Guiu, que llegeix l’acta de la 37ª
Assemblea i que és aprovada per unanimitat.
Punt 2 . El Tresorer, Sr. Ramon Pollina, llegeix el balanç
econòmic del any (ingresos i despeses), de les quals
283¤ són de tallar i arreglar l’arbre del jardí que el Sr. M.
Pont, diu que no ho haurien de pagar els Amics, sinó que
ho hauria de fer la Companyia de Jesús.
Punt 3.- Activitats. El Sr. President passa un vídeo de
la cloenda 125è aniversari de la canonització de St. Pere
Claver, de l’ofrena floral del 27 de abril festivitat de la
Verge de Montserrat i de la Primera Comunió dels nens
al Santuari etc.
Refugi.- Informa que bastants pelegrins han passat pel
Refugi, entre ells: Professors de la Universitat de Dallas,
que a l’estiu vindran amb un grup d’alumnes, Jesuïtes
de diverses parròquies d’Àfrica, periodistes d’Alemanya,
jovent de Mèxic amb un P. Jesuïta i també de 200 escolars
del Col·legi Claver.
Comenta el donatiu que es va fer a Arrels de Lleida de
2.500¤, entregats per una persona anònima al Mn. que
els van arribar en un moment clau, per sufragar part dels
habitatges per persones sense sostre.
El Pare Roger, informa que un P. Jesuïta professor del
Col·legi Claver, ha marxat a l’Àfrica a un lloc molt pobre
a fer de Missioner. El felicitem, honra molt que hi hagi
persones que segueixin els passos del nostre Sant.
Relleu de Junta. Surten la Paquita Guiu i el Ramón
Pollina, els dos agraeixen el bon companyerisme i que

han fet el servei amb molt de gust. Entren Josep Roca
Torres i Manuel Pont Solsona.
Precs i preguntes.- La Sra. Anna M. Pijuan demana
que quedi constància que la Comunitat de Vedrunes, tots
els anys fa una visita al Santuari. El Sr. Castelló, diu que
l’any passat es va quedar que es legalitzaria un N.I.F. per
als Amics, ja que s’utilitza el N.I.F. dels Pares Jesuïtes,
i comenta que, en aquests moments, és millor seguir
amb el mateix, ja que han posat l’impost de societats i
tot resultaria més complicat. També diu que a la revista
Xercavins, es podria fer un apartat del Refugi per donar
informació, es comentarà al P. Iriberri.
El P. Roger diu es preocuparà a través de la Companyia
a veure que s’ha de fer per pagar aquest impost.
El Sr. R. Boleda pregunta quants pelegrins han passat
al Refugi desde que està obert i d’on són? El Sr. David
Tous, diu que exactament no ho sap que després
ho poden mirar al llibre de registre, en què s’anota el
nom de cada pelegrí i la procedència, comenta, que
han passat de llocs diversos com Austràlia, Canadà,
Àfrica, Àsia, Indoxina, Hongria, Espanya, Catalunya
i de Verdú com van ser el Sr. alcalde Josep Riera i la
seva filla Júlia, que van fer el camí Ignacià, amb bicicleta.
El Sr. Ramón Soley, que en altres ocasions va estar
interessat que Verdú, formés part de la ruta de
l’esclavatge, comenta que això està avalat per la
UNESCO, que fóra molt bo per Verdú, té el Sant que va
protegir i ajudar els esclaus, que és un gran personatge,
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i que també es donen ajudes als països, en que fan les
reunions, i que cada any es en diferent lloc. Ell està molt
interessat a que s’hi pugui entrar.
Aquest assumpte, es deixa a mans del Pare Roger, que
diu que ho comentarà als seus superiors. Mn. Ramon,
informa que li ha telefonat el Sr. Bisbe, Mns. Xavier Novell,
que s’adhereix a la assemblea i que li sap greu de no
poder assistir.
El Sr. Roca Torres accepta formar part de la Junta,
dient que li agradaria que hi entrés jovent, però davant
la dificultat que hi ha en trobar voluntaris, i perquè es
pugui continuar el servei al Santuari, ho farà de bon grat.
I no havent més assumptes a tractar s’alça la sesió.
Paquita Guiu Pujol
Secretària

ACTA CANVI DE JUNTA

Secretari/a		

Mercé Solé Rialp

A la vila de Verdú, en data 10 de abril de 2015, al
local social del Santuari de Sant Pere Claver, amb
domicili al C/. Sant Pere Claver , 30, la Sra. Francisca
Guiu Pujol, amb D.N.I. 78.053.000 Q,

Tresorer/a		

Imma Estadella Pont

C E R T I F I C A:
Que a la sessió celebrada en assemblea dels Amics
de Sant Pere Claver, el dia 10 de abril de 2015,
es procedí a la renovació de càrrecs, pruduint els
següents canvis:
Sortints:
President		

David Tous Moner		

Vicepresident		

Flavià Serret Marimón

Secretari/a		

Francisca Guiu Pujol

Tresorer		

Ramon Pollina Clos

Vocals			
Rosa Alfonso Guiu
			
Anna M. Pijuan Guiu
			Mercé Solé Rialp
			Imma Estadella Pont
Consiliaris		
Toni Riera S.J.
			Roger Torres S.J.
			Mn. Ramón Roca
Entrants:
President 		

David Tous Moner

Vicepresident		

Flavià Serret Marimón

Vocals			
Rosa Alfonso Guiu
			
Anna M. Pijuan Guiu
			Josep Roca Torres
			Manuel Pont Solsona
Conciliaris		
Toni Riera S.J.
			Roger Torres S.J.
			Mn. Ramón Roca
Que consta en acta en data 10 de abril de 2015.
Vist: 		

El President

El Secretai/a

Servei al santuari
Després de divuit anys al servei del Santuari, a
través de la Junta dels Amics de Sant Pere Claver,
ha arribat l’hora de que siguem rellevats dels nostres
càrrecs.
Ha estat un servei que hem fet amb molt de gust,
molta il.lusió, que hem tingut una gran unió tots
els companys i que ens queda un molt bon record.
També diem a la Junta que si ens necesiteu, estem
al vostre servei.
Ramón Pollina - Paquita Guiu
1996 - 2014
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Joves pelegrins
Abril 2015

El curs passat, el jesuïta Álvaro
Sànchez de Lleida, va inventar
amb un grup de professors del
Col·legi Claver una convivència
per als nois i noies de 2n d’ESO
(13 anys). Aquest any, seguint
el seu esquema de treball hem
repetit l’experiència.
La convivència comença amb un
petit pelegrinatge des de Tàrrega
fins a Verdú. Un cop a Verdú els
nois i noies fan activitats de reflexió i pregària, dinàmiques de grup
i una celebració al Santuari. En
total han passat 120 nois i noies
en quatre tongades. La figura de
Pere Claver ens ajuda a treballar
la idea de que aquest món necessita de moltes
mans per alliberar cadenes que ens esclavitzen o
que esclavitzen.
Aquest any l’Álvaro està de missioner al Sud Sudan, concretament a un Camp de Refugiats que
no para de rebre gent pels conflictes que hi ha a
la zona (129.000 refugiats). Ell, fill de Lleida, ens
recorda la figura i la missió actualitzada de Pere

Claver. Ell, com sant Pere Claver, són inspiradors
de la manera de viure de Jesús per als nois i noies
d’avui.
Roger Torres S.J.
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Celebracions

FESTA MAJOR A LES RESIDÈNCIES D’AVIS. Dia 4 de setembre Residència St. Pere Claver. Dia 6 de
setembre Residència Mare Marcel·lina

DIADA DE SANT PERE CLAVER 9 DE SETEMBRE

27 Abril, festivitat de la Verge de Montserrat, van presidir l’Eucaristia Mn. Ramón Roca, Sr. Rector i
Roger Torres S.J.

Setembre 2015
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13 de juny Primera comunió d’infants. Els nous combregants,
són: Biel Albareda, Joan Tous, Ainhoa Cannizzaro i Laura Moreno

7

7 de juny. El matrimoni Flavià Pont
i Neus Solé, van celebrar al Santuari
la renovació del matrimoni de 40
anys de casats. Felicitats!

26 de juny, aniversari del bateig de Sant Pere Claver, van presidir l’Eucaristia Mn. Ramón Roca, Sr.
rector, el pare Toni Riera (Jesuïta) i Mn. Josep Torres, sacerdot verduní

Camí Ignacià. Una bona colla de pelegrins han passat per Verdú, fent el Camí Ignacià, entre ells dos grups
d’estudiants del col·legi de Ntra. Sra. De Begoña de Bilbao. Cada grup estava format per 50 joves.
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Notícies sobre els avantpassats
de Sant Pere Claver
Tots els que us heu entretingut una mica a mirar
en el museu de la casa-santuari de sant Pere
Claver, entre tantes coses curioses i interessants sobre la vida del sant convilatà, de ben
segur que us heu fixat en l’arbre genealògic que
hi ha penjat a la paret de la sala de conferències,
elaborat pel P. Roca, mentre fou custodi del lloc.
A mi m’havia cridat especialment l’atenció, pel
meu interès pels avantpassats de Verdú, fins
hi tot esperant que no en tinguéssim algun en
comú... però heus ací que la genealogia de
que parlem no va gaire més enrere del sant:
no passa dels avis (tret d’uns besavis materns,
Joan Corberó i la seva dona Magdalena).
Això no deixava de ser una mica estrany, doncs
com sabem l’arxiu parroquial és riquíssim en
documentació de tota mena, la qual comença
a finals del s XIII: com és que en investigar la
família del sant -cosa, a més, necessària pel
procés de canonització- no es va trobar més
informació dels seus ancestres? A hores d’ara
penso que en podem donar algunes respostes,
a més de posar també una mica de remei, si
més no provisional, al coneixement dels orígens
de la família Claver a Verdú.
Per una banda, s’ha de dir que el P. Roca i
altres investigadors de St. Pere Claver ho tenien fàcil per les dades posteriors a 1565, any
en que comencen els registres sagramentals
sistemàtics, per ordre del Concili de Trento
(de fet l’arbre genealògic de que parlem dóna
molts noms dels descendents dels Claver); i
encara que a Verdú, com és sabut hi ha llibres
de sagraments anteriors a Trento, i molt antics,
no són fiables per reconstruir una genealogia,
doncs són massa fragmentaris. Per les dades

més antigues, doncs, era necessari recercar en
els documents dels diferents notaris de Verdú,
i això suposava capbussar-se en l’arxiu vell, el
del cor de l’església, intentant, una mica a la
bona de Déu, trobar els documents pertinents.
Encara que Mn. Ramon Berenguer hi havia
posat una mica d’ordre a finals del s XIX, no
deixava de ser cercar una agulla al paller, cosa
que deuria desanimar al P. Roca.
Així hi tot, el mateix Mn. Berenguer, que havia
regirat tot l’arxiu per preparar una història de
Verdú, i que, per exemple, és qui dóna notícia
de que la família Claver va arribar a Verdú a
finals del s XIV, procedent de Belianes i Arbeca,1 no sap aportar més dades sobre aquests
avantpassats: alguna cosa deuria passar amb
els documents que en feien referència, i que
no són a l’arxiu.
El cas és que, cercant informació dels antecedents familiars a Verdú de la família Pont (de
cal Llorens del Riera), ha anat sortint també
moltes escriptures que feien referència als Claver, i, és clar, les he anat registrant. A més, de
tant en tant, una mà misteriosa anava deixant
notes marginals sobre els Claver; una de ben
significativa ens diu: “Aquí corresponde el testamento del hermano de Ana Corberó, Antonio
Corberó, que està separado con los papeles
referentes al Beato Claver y a su familia. Era tío
del Beato, dicho Antonio Corberó”.2 Quedava
clar que algú havia agafat documents referents
a la família immediata de Pere Claver, abans de
1. Vegis una anotació seva manuscrita al començament del
primer llibre de sagraments (APV 299).
2. APV 218/1 (als darrers fulls del lligall).
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trimonials dels pares i avis de St. Pere Claver;
probablement no va ser aquest P. Fiter (doncs
de fet ell treu còpia del document -com s’ha
de fer, és clar!-, malgrat el considera ben important), sinó un investigador anterior. Se’ns
escapa el fet de que llegissin el segon cognom
del sant com ‘Sobocano’, quan els documents
són ben clars, i que l’error perdurés molts anys
després de la troballa del P. Fiter. Els documents
en qüestió deuen ser arxivats amb tot l’expedient de la Causa de Canonització del sant, a
Roma... almenys és la hipòtesis més provable
a hores d’ara. Ho intentarem esbrinar.
Què podem dir doncs, dels avantpassats de St.
Pere? doncs que, malgrat encara falta bastanta
documentació per revisar, sí que hem localitzat
molts documents que, relacionats entre ells,
ens van lligant una generació amb l’altra. No podem donar una genealogia complerta a hores
d’ara, però sí que podem fer-ne cinc cèntims,
amb les següents dades:
la seva canonització, segurament per raó del
mateix procés, i és per això que no s’hi troben
a l’arxiu, i així ningú va poder elaborar, si és que
es va intentar, la genealogia del sant.
Finalment la lletra misteriosa va revelar el seu
autor: precisament en un lligall de finals del
XIX han aparegut, lògicament traspaperats,
part d’aquests documents; entre ells hi ha el
testament d’aquest Antoni Corberó, amb una
nota al marge que diu: “Documento notable de
un tío del B. Pedro Claver, que demuestra con
toda certeza llamarse su dichosa madre: ‘Ana
Corberó’, y no Sobocano, como escribieron los
biógrafos del Beato. Léase todo. Sacó copia
literal el P. Luís Fiter, SJ, en Verdú, el dia de
la Asunción de Nuestra Señora del año 1886.
[signatura:] Luís Fiter SJ”.3
Tenim, així doncs, una pista per resseguir on
van anar a parar els testaments i capítols ma-

Al llibre de les Stymes,4 de 1549, en descriure
les propietats dels Claver del carrer Major, se’ns
diu que l’amo és Joan Claver, i que una de les
peces de terra que tenen l’aportà en dot la muller del seu fill Joan, filla d’en Minguella, que és
l’àvia paterna de sant Pere, com podem veure
en l’arbre del santuari;5 per tant aquest amo és
el besavi del sant.
Aquesta casa del carrer major la comprà aquest
Joan el 1474,6 per 18 lliures, i se’ns diu que era
fill de Guillem (casat amb Isabel), els rebesavis
de sant Pere, per tant. Aquest Guillem tenia
força propietats, i segurament també prestigi,
doncs fou jurat de Verdú moltes vegades.

3. APV 152/2, 3-VI-1577.
4. Arxiu Municipal de Verdú, n 913.
5. Però no es deia Antonia, com allí hi posa, sinó Magdalena,
pel que em trobat en altres documents.
6. Probablement per instal·lar-s’hi amb la seva esposa, Caterina
Ferrer, amb qui s’havia casat feia dos anys.
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Pere CLAVER

(1a esposa) = amb

Maria Salat

El 1402 ja eren casats
i afillats; ella fa
testament el 1408.
Pere tenia un germà
Guillem, que és el que
fem constar més
avall, encara que
també hi ha notícia de
que estava
emparentat amb un
Guillem Claver de
sant Martí de Maldà,
del qual no en tenim
més dades, de
moment.
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Antoni El 1416 era l’hereu, però ja no el trobem més en els documents; deuria morir jove.
Miquel =1415 amb Maria Martí. El 1464 està casat amb Beatriu. No consta que tingués fills.
Maria =1412 amb Pau Sala.
Caterina no tenim més dades d’ella.
Margarida El 1416 és donzella.
Pere
Maria no tenim més dades d’ella.
=1427 amb Novella.
Pere =1465 amb Caterina Bonet; no tingueren fills.
Pere Antoni no tenim més dades d’ell.
Guillem

Joan

Isabel =1490 amb Pere Granera.

Isabel

Caterina Ferrer

(noia) ja era casada el 1522, amb N Plana.

(1a) = amb
Aquest Guillem no
consta que fos fill del
Pere, però tenia com a
germans a un Pere i a
un Miquel, per això
l’hem posat aquí.
Feu testament el
1505; amb més de
cent anys, per tant; és
possible que ens
haguem saltat una
generació, però
tampoc consta que els
altres nois d’aquesta
generació tinguessin
un fill dit Guillem.
El 1484 es casà amb
Maria, vídua.

= 1472 amb

Compraren la casa del
c/ Major el 1474.
No consten germans
seus.

(2a esposa) = amb

Nadala

Miquel =1522 amb
Llorensa Solà; era
l’hereu, però no vivien
en la casa del c/
Major, sinó al c/ de
l’Església.

Pere = amb
Caterina.

Joan =1535 amb

Joan prevere.

Magdalena
Minguella

Com hem explicat, no
tenim documents
referents a ell, pel
que ens atenem a les
dades de
l’organigrama existent
a la Casa Santuari
per saber la seva
descendència.

Caterina = 1579

amb Cristòfol
Meneses, de Ponts.

Pere = 1558 amb
Anna Corberó
Claver

Filla de Bartomeu i
Caterina; aquesta
darrera deuria ser
descendent dels
Claver de Belianes.

Joan ...........
Jaume
Caterina
Elisabet .............
Caterina
S PERE
CLAVER

Joana = Montserrat Llibàs.
Margarida
Caterina

Pere el 1501 és prevere.
Antoni =1508 amb Bàrbara Vidal.

Gabriel no tenim més dades d’ell.
Mateu no és segur que fos fill seu, però com que no podia ser-ho de Guillem l’hem posat aquí; vivia el 1442.

Guillem CLAVER El 1392 ja era casat amb Guimoneta; van tenir dos filles, Maria i Nicolaua, i el cognom no seguí per aquesta línia.

Més enrere ja les coses s’emboliquen, amb les
dades que tenim fins ara, doncs cap document
ens diu qui era el seu pare; sí que consta que
tenia per germans a Pere i Miquel, el que ja
ens porta a principis del s XV, en que trobem
dos germans, Pere i Guillem Claver, actuant a
Verdú. Aquests haurien de ser als qui es fereix
Mn. Ramon Berenguer, quan diu que venen
d’Arbeca, però el cas és que no hem vist cap
document encara que els hi relacioni, i, a més,
queda clar que ja estan ben assentats en el poble, doncs són propietaris, amb família, actuen
com a jurats o membres de confraries, etc. La
referència abans esmentada a Belianes segurament ve per l’àvia materna de sant Pere, que
es deia Caterina Claver, i sembla que era descendent d’uns Claver que van vindre d’aquell

poble a Verdú, a principis del s XVI; encara ho
hem d’esbrinar del tot.
De moment ho deixem aquí, a l’espera de noves dades. També ens manca espai per donar
notícia de molts detalls que surten en els documents trobats, anècdotes ben interessants que
recollirem, si Déu vol, en properes publicacions.
Oferim per acabar un arbre genealògic provisional, amb les dades que em descrit, a l’espera
de confirmar-les o millorar-les.
Mn. Xavier Pont Camps
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Cartagena d’Índies

Aquest any van anar de viatge a Cartagena d’Indies els joves: David Pijuan i el Jordi Dalmau, no cal dir que van
visitar l’església de Sant Pere Claver, l’habitació on va morir etc., dient que van sentir una emoció molt gran al davant
del cos del nostre Sant.

Credencial dels dos primers pelegrins Verdunins que han fet el camí Ignasià amb bicicleta, Josep i Júlia Riera.

Programa d’actes de la Festa Major
Dies 3, 4, 5 i 7 Preparació de la diada del Sant
— A les 20.00 h. Eucaristia participada al Santuari
Dimarts, dia 8
— Al migdia, VOLTEIG DE CAMPANES
— A les 20.00 h. CELEBRACIÓ EUCARISTIA i tot seguit

PROCESSÓ DE LES TORXES
amb el següent recorregut: Santuari, Tomàs Pellisó, Plaça, Plaça Bisbe Comellas i
Església Parroquial.
Al vestíbul del Santuari, es vendran els típics fanalets.
PRIOR: FLAVIÀ PONT SOLSONA i família
Si alguna família està interesada en ser Priors, de cara al proper any, fer la petició al President Sr.
David Tous, abans del 31 de julol 2016.

Dimecres dia 9

FESTIVITAT DE SANT PERE CLAVER
— A les 11.00 h. a la Parròquia de Santa Maria

SOLEMNE OFICI CONCELEBRAT
Presidirà l’eucaristia el P. Llorens Puig s.j., delegat Provincial d’Espanya per Catalunya
Concelebrada: amb P. Jesuïtes i Sacerdots del Bisbat
Interpretació de la Missa a càrrec del Cor d'Homes i Joves de la Parròquia.
Finalitzada la Missa, retorn i Veneració de la Relíquia al Santuari.
Dijous dia 10
— A les 20.00 h. Missa al Santuari en recordança dels difunts de la vila.
FESTA MAJOR RESIDÈNCIES D’AVIS
— Sant Pere Claver: dijous dia 3 de setembre a les 11.00 h del matí.
— Mare Marcel·lina: dimarts dia 8 de setembre a les 10.30 h del matí.
Eucaristia participada i Veneració de la Relíquia.
ES PREGA ENGALANAR I POSAR LLUMS ALS BALCONS
PELS CARRERS ON PASSI LA PROCESSÓ DE LES TORXES

