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Arenys celebrarà el quart centenari
de la presència dels caputxins
XAVI SALBANYÀ

L’Ajuntament entregarà la medalla de la vila als frares en reconeixement a la seva feina
✎ Redacció
El passat 11 de febrer es va
donar el tret de sortida dels actes
de l’Any Caputxí, una efemèride
que vol celebrar durant aquest
2018 els quatre segles de presència caputxina a Arenys. L’acte va
tenir lloc al convent dels frares i
va servir per presentar el programa d’actes i la imatge del centenari. Durant l’acte, al qual hi van
intervenir fra Cinto Duran en
nom de la comunitat, l’alcadessa
Annabel Moreno, i Bernat
Salbanyà, de la comissió organitzadora, es va posar de manifest
la relació dels caputxins amb la
vila i el servei que hi fan, tant a
nivell espiritual, social com cultural. Moreno, a més, va anunciar que proposarà al ple que
l’Ajuntament faci entrega de la
Medalla de la Vila als frares, com
a mostra de reconeixement.
Les activitats de l'Any
Caputxí han començat aquest
mes de febrer i continuen amb la
representació teatral sobre Sant
Francesc a càrrec d'una companyia argentina el proper 3 de

Presentació dels actes de l’Any Caputxí

març. També el 16 de març es fa
l'habitual recés de Quaresma
obert a la gent, però que aquest
any gira entorn a l'espiritualitat
dels primers caputxins. El 15 d'abril es farà una lectura dramatitzada del conte 'El frare escalfallits' de Joaquim Ruyra. El 13 de
juny, Sant Antoni, vindrà el bisbe
de Girona i s'estrenarà un documental sobre el convent.
Per la Festa Major es farà una
visita guiada al convent, i la cloenda de l'Any es farà per la festa
de Sant Francesc, el proper mes
d’octubre. També hi haurà expo-

sicions, conferències i rutes guiades. Tots els actes i notícies relacionades amb l’Any Caputxí es
poden seguir a través de les xarxes socials.
Quatre segles
El 7 de febrer de 1618, els frares
caputxins
arribaren
a
Arenys. Els inicis foren modestos. Començaren amb una presència de tres o quatre frares on
actualment hi ha el cementiri, a
l’entorn de l’ermita de la Pietat.
Dos anys més tard, el 1620, els
frares es traslladaren als

terrenys de la Plana d’en
Fornaguera. El 1635 es construí
el tercer convent, enclavat on
avui hi ha la finca 'El Paraíso’,
que durà fins el 1835, moment de
l’exclaustració. Aleshores, el
convent va ser desamortitzat i
subhastat com tots els altres.
El 1850, el caputxí arenyenc,
el pare Joan Pruna, aconseguí un
permís per fundar un col·legi de
missioners a casa seva per
enviar-los a Guatemala. Amb la
represa de l’activitat religiosa, el
1878, el mateix pare Pruna aconsegueix la segona llicència a
Espanya per reobrir un convent,
que es s’edificarà ampliant la
seva casa familiar. És el convent
actual, l’església del qual fou
inaugurada el 2 d’agost de 1929 i,
durant la guerra civil, fou convertida en taller de fusteria i el convent en alberg de refugiats.
Recuperat l’edifici, el gener de
1939, després d’uns arranjaments necessaris, s’hi reobrí el
noviciat l’octubre del mateix any.
Actualment segueix aplegant el
noviciat i també els joves estudiants.

