FUNCIONAMENT D’AQUESTA WEB
1) Funcionament d’aquesta pàgina web.
Està disponible en tres idiomes: en la part superior a
l’esquerra trobareu les tres possibilitats: “Castellà, Català,
Portuguès”
Les vuit seccions d’aquesta web volen representar la
universalitat del carisma franciscano-clarià, i presentar al
mateix temps una forma concreta de viure’l, recordant el
sentit de les paraules de Clara d’Assís, en la seva regla, que
exhorta a les germanes a que s’adaptin “als llocs i les
regions”.

2) Per començar a navegar et recomanem que entris per la
secció “la nostra història”, així podràs conèixer l’esperit de
Clara i Francesc d’Assís i la seva dimensió eclesial.

3) En el menú Dorques trobaràs reflexions, en la
columna
de
l’esquerra.
per
aprofundir
en
l’espiritualitat bíblica i clariana amb ulls diferents... a més
ens dóna l’oportunitat de compartir i dialogar en l’espai Àgora

4) En el menú “preguem per tu”, en la columna de
l’esquerra trobaràs pregàries, reflexions i propostes per
a interioritzar i resar seguint sempre la inspiració del carisma
franciscano-clarià.

5) Per conèixer més de prop Clara i Francesc d’Assís trobareu
els seus escrits personals en el menú “la nostra història escrits”. Per primera vegada disponibles a internet en llengua
catalana.

COM NAVEGAR?
a.- Per navegar amb nosaltres, utilitzaràs el menú
de l’esquerra.

b.- Obert el menú, en la part superior trobaràs els
submenús corresponents a cada apartat del menú
principal.

c.- En cada submenú, en la part dreta, hi ha
VINCLES que amplien el tema.

d.- Per a tornar al menú principal únicament has de
clicar en la part superior esquerra, a sobre las
lletres “Fraternitat de clarisses”

e.- Disposes també d’un espai ÀGORA
en la part
superior de la pàgina. Aquest és el lloc on podem compartir,
opinar... en definitiva, un espai on podem crear una
FRATERNITAT VIRTUAL FRANCISCANO-CLARIANA.

f.- Igualment, si ho desitges, pots contactar amb nosaltres a
un nivell més personal per mitjà del CORREU ELECTRÒNIC
i t’atendrem amb molt de gust.

PAU I BÉ!

