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1. QUI SOM I QUÈ FEM 
BRUGUERS 
Begues Col·legi Sant Lluís Bosch Pla i Amell  

El Prat de Llobregat Col·legi Mare de Déu del Carme  
Gavà Col·legi Sagrada Família  

Col·legi Immaculada Concepció  
Viladecans Col·legi Sant Gabriel  

Col·legi Sagrada Família  
SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Esplugues de Llobregat Col·legi Natzaret  

Highlands school Barcelona  
Molins de Rei Col·legi de Sant Miquel Arcàngel  
Sant Feliu de Llobregat Col·legi del Bon Salvador  

Col·legi Verge de la Salut  
Col·legi Mare de Déu de la Mercè  

Sant Just Desvern Col·legi Madre Sacramento  
SANT BOI DE LLOBREGAT 
Sant Boi de Llobregat Escola Salesiana Mare de Déu dels Dolors  
SANT VICENÇ DELS HORTS 
Sant Vicenç dels Horts Salesians  
Vallirana Col·legi Verge del Roser  
MONTSERRAT 
Olesa de Montserrat Col·legi Escolàpies  
Martorell Col·legi La Mercè  
PIERA – CAPELLADES 
Capellades Col·legi Mare del Diví Pastor  
ANOIA 
Sant Sadurní d’Anoia Escola El Carme  
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
Vilafranca del Penedès Col·legi Sant Ramon de Penyafort  

Col·legi Sant Elies  
GARRAF 
Vilanova i la Geltrú Col·legi Divina Providència  

Col·legi Sant Bonaventura  
Col·legi Santa Teresa de Jesús  
Escola Pia  
Col·legi El Cim  

Sitges Escola Pia  
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2. EDUCAR EN CLAU PASTORAL 
 

És un article publicat a la revista de pastoral juvenil, número 515, i del setembre de 2016, i els 

seus autors són la Lola Luz i el Mario Contell, de la Fraternitat escolàpia de Betania. 

A partir d’una reflexió sobre el verb educar, se’ns proposa incorporar aquesta verb com a actitud 

vital en totes les dimensions de la nostra vida, per a educar i ser educats per Déu, per la vida, per 

la comunitat, per l’infant... i des d’aquesta experiència revisar la nostra pròpia vida. 

 

Introducció 

Més que definir educar, veure les seves virtualitats o recórrer la seva història; pot ser més 

enriquidor reflexionar sobre l'educació com a mitjà de generar en nosaltres i en aquells que ens 

envolten processos personals que ens ajudin a encarar el nostre dia a dia, com deia el Sant Vell, 

preveient un transcurs feliç de tota la vida. 

Déu ens educa: pedagogia divina 

A vegades ens cal alçar la mirada, un temps de silenci i reflexió per adonar-nos que el nostre Déu 

és el millor pedagog del món. 

Eduquem en la família, sense descans 

Les relacions interpersonals entre els diferents membres de les nostres famílies són lloc privilegiat 

de creixement personal. 

Ens eduquem des d’allò que som: en fraternitat 

saber respectar el ritme de l'altre, ja que tots som diferents, comprendre'ns, respectar-nos, i 

perdonar-nos. 

La comunitat cristiana...la gran desconeguda, però cridada a educar 

La possibilitat de compartir la fe, participar de moments importants en la vida de la congregació, 

cooperar a transformar la realitat de cada lloc perquè el regne pugui implantar-se. 

El treball... hi som tots. Eduquem i som educats 

El treball, sigui quin sigui, amaga un component educatiu fonamental. 

Principalment pels pobres 

Que l’Esperit Sant continuï obrint els nostres ulls davant la pobresa real que pateixen avui molts 

infants i joves, i puguem continuar contribuint a la formació d’aquest home nou i a la tranformacó 

de la societat, des del lloc on Déu ens ha posat a cadascú. 
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3. PLA PASTORAL 2015 – 2018 
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4. INFORMACIONS 

 

a. ESTIU 2017 

Convençuts de les oportunitats educatives i pastorals que ens donen els mesos d’estiu, i també de 

les dificultats per promoure-les tot sols... us proposem un temps de valoració i reflexió, i que ens 

tornem a trobar el dilluns 13 de febrer de 2017 aquells que volem tirar endavant conjuntament 

alguna proposta d’activitat d’estiu pels adolescents i joves que tenim més a prop. 

Sempre serà bo confirmar l’assistència. 

 

 

b. CANÒLICH MUSIC 
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c. EL MONESTIR DE MONTSERRAT COM A LLOC EDUCATIU 

 

MONTSERRAT JOVE 

 

 
 

MONTSERRAT JOVE . ART I ESPIRITUALITAT 

 

   Activitat al MUSEU DE MONTSERRAT. 

o “Aprendre a mirar un quadre”:  la clau  per a interpretar un quadre està en la seva observació 

detinguda. Seran els interrogants que ens plantegem i que li plantegem a l’obra, el que ens permetrà 

desxifrar el seu missatge i que cada un de nosaltres interpretarà de manera particular.  Us convidem a 

fer aquest exercici a través de tres d’obres d’art d’èpoques i estils molt diferents, que a més ens 

permetran treballar com s’ha relacionat l’home amb el transcendent a través de l’art. 

 

 Trobada amb el P. Rector. 

o «L’abstracció és l’art espiritual del nostre temps» Sean Scully. 

Aquesta afirmació de l’artista Sean Scully ens permetrà reflexionar sobre l’art i el transcendent. 

 

  Activitat al MONESTIR DE SANTA CECÍLIA DE MONTSERRAT. 

o Introducció  històrica i artística sobre el monestir de Santa Cecília i la intervenció pictòrica de Sean 

Scully. 

o Activitat sobre art i espiritualitat  a l’església de Santa Cecília.  Us proposem una sèrie 

d’interrogants per a que de manera molt personal i  intuïtiva us apropeu a l’art  contemporani en un 

entorn sagrat. Desprès podem fer una valoració conjunta.  

 

 

 

ESTADES ESCOLARS A MONTSERRAT 

 

PROGRAMA MARC PER ESTADA DE TRES DIES 
 

Primer dia: NATURA 

 

Rebuda del grup per part dels monitors a l’Oficina d’Informació (horari d’atenció: de 9h a 18h) i acompanyament a l’ 

alberg per l’allotjament, on deixaran l’equipatge. Un cop l’oficina està tancada, l’atenció al grup per a qualsevol 

incidència durant l’estada es farà des de la Recepció de l’Hostal Cisneros.  

 

10’30h Itinerari pel Parc Natural (hi ha quatre propostes) 

“El camí de les ermites, itinerari medieval”  baixada per Sant Miquel, 2’30h 

“A través del Torrent” baixada per Santa Anna, 2’30h 

“El camins de Sant Jeroni” baixada pel Torrent de Santa Maria, 3’30h 

“A vista d’ocell” pujada fins a Sant Jeroni (1.236m) i baixada pel Torrent, 4’30h 
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Els itineraris estan adaptats als diversos nivells educatius, en funció de la seva 

dificultat. Tots s’inicien pujant amb el funicular de Sant Joan (970m), mentre la 

baixada al monestir es fa a peu amb els monitors seguint l’itinerari programat. 

Durant el camí es treballen els aspectes relacionats amb el Parc Natural: paisatge, 

geologia, flora i fauna; així com temes vinculats a la pròpia història de la 

muntanya: vida eremítica, llegendes populars, etc.  

Ens els dos itineraris més llargs, el dinar(entrepans) es farà a la muntanya.  

17’30h Berenar 

17’45h Temps de lleure amb els monitors (fins l’hora de sopar):  tenim diverses 

propostes de jocs i activitats de lleure, tant a l’aire lliure com a l’interior 

(disposem de sales per realitzar les activitats interiors)  

20’30h sopar i temps lliure 

 

Segon dia: MONESTIR 

 

8.30h Esmorzar.  

10’00h Visita comentada a l’Espai Audiovisual “Com viuen els monjos de 

Montserrat?” (1’30h duració) 

Exposició que permet conèixer, d’una manera molt didàctica i vivencial, la 

història i la vida de la comunitat benedictina de Montserrat, dins del marc dels eixos que configuren el que és 

Montserrat : muntanya, santuari i monestir. 

12’00h Visita a l’edifici de l’Escolania (1h duració) 

Recorregut per les instal·lacions de l’escola, que ens permet apropar-nos al dia a dia dels escolans, i als aspectes més 

destacats de la seva formació durant la seva estada a Montserrat. 

13’00h Cant de la Salve i el Virolai (Escolania de Montserrat) 

13’30h dinar 

16’00h Gimcana de descoberta (1h duració) 

A través d’ un joc de pistes i formant diferents grups de treball, anirem descobrint història, simbologia i patrimoni 

artístic del recinte exterior del Santuari.  

17’15h berenar 

17’30h Xerrada amb un monjo  

18’45h Vespres . (El monitor acompanyarà el grup fins hora de 

sopar) 

20’30h sopar i temps lliure 

 

Tercer dia: MUSEU 

 

8’30h Esmorzar i recollida de les habitacions 

10’00h Visita al Museu de Montserrat “Les mòmies parlen” 

(1h duració) 

Visita a la part arqueològica del Museu de Montserrat, procedent de l’antic Museu Bíblic a partir dels estudis del P. 

Bonaventura Ubach, fent especial èmfasi a la col·lecció de l’Antic Egipte. El monitor explicarà el context històric i 

geogràfic d’aquesta civilització per tal que els alumnes comprenguin i valorin en tota la seva riquesa les peces, 

excepcionals a Catalunya.      

11’00h Activitat al Museu de Montserrat “Els 

quadres tenen veu” (1’30h duració) 

La finalitat d’aquesta activitat, és que els nois i noies 

s’apropin a l’art, a partir del coneixement però també de 

la curiositat i interès que susciten les obres mestres. 

Tenint com a base, la magnífica col·lecció de pintura 

del Museu de Montserrat, el monitor ens situarà en els 

eixos principals d’un museu com són els seus valors, la 

difusió i restauració de les obres, per centrar després 

l’explicació en les obres: tècnica, temàtica, colors i llum 

emprats, etc. 

Després els alumnes triaran i comentaran una de les 

obres,en grup, seguint les pautes que els hi ha donat el 

monitor i utilitzant el quadern de treball que se’ls  hi 

proporciona. 

13’30h dinar 
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ALTERNATIVES DURANT L’ESTADA ESCOLAR 

 

Durant l’estada, es poden assistir als següents oficis religiosos a la Basílica de Montserrat: 

 

7’30h Laudes 

11’00h Missa Conventual 

17’45h Vespres (amb la participació de l’Escolania de Montserrat)  

 

El programa de visites i activitats amb els nostres monitors és pot adaptar i canviar en funció dels interessos i 

necessitats de cada escola. Per exemple, es poden programar les dues següents visites al Museu de Montserrat: 

 

- “Viatge a l’Orient Bíblic” 

Seguirem les petjades del poble d’Israel gràcies al fons arqueològic, zoològic i botànic recollit pel P. Bonaventura 

Ubach. Es tracta d’una il·lustració material del text bíblic recollida al llarg dels seus viatges, que actualment forma part 

de la reserva del museu; aquesta visita complementa i amplia la de “Les mòmies parlen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  “Iconos, Orient – Occident” 

Visita a dues de les col·leccions permanents del museu, Phos Hilaron, icones de l’església d’ orient i Nigra Sum, 

dedicada a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta visita permet veure tot el transcurs iconogràfic per les 

diferents formes de representació de la Santa Imatge, des del segle XII fins al segle XXI. Per altra banda farem una 

immersió en el món de les icones bizantines que ens permetrà contraposar l’iconografia occidental amb la oriental i 

aproximar-nos a la manifestació espiritual de la icona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de contacte: 

Centre de Coordinació Pastoral 

93 877 77 66 

ccpastoral@santuari-montserrat.com 
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d. CÀRITAS DIOCESANA I EL SERVEI COMUNITARI 

 

Des de Càritas diocesana volen fer-nos arribar la informació de les xerrades que poden fer a les 

escoles i la possibilitat de realitzar el servei comunitari a Càritas. 

Càritas disposa d’uns materials de les campanyes, i que són per treballar valors. El lema d’aquest 

any és Cridats a ser comunitat, amb 3 eixos de fons La cura de la casa comú ( laudato si), la 

mobilitat humana ( migrants i refugiats) i els drets i la dignitat de les persones. 

Referent al servei comunitari dir-vos que ja tenim conveni amb el Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya i que ja hi ha algunes experiències en marxa. 

 

CREIXENT EN VALORS 

Estem davant d’una crisi profunda a tots els 

nivells, econòmic, social, educatiu i de valors. 

Aquesta crisi, econòmica en els seus aspectes 

més evidents, té fortes conseqüències en la 

resta d’àmbits i el creixement desmesurat de 

l’atur produeix una inestabilitat profunda. 

Aquestes circumstàncies tenen una incidència 

major en els joves, que tenen gran dificultat 

en trobar una feina que els doni estabilitat 

per iniciar projectes de vida; que 

experimenten, en diversos nivells i àmbits, 

una manca de motivació pels estudis i 

l’esforç, en reduir les expectatives d’èxit; que 

viuen l’experiència d’una competitivitat 

creixent en un marc individualista que dibuixa 

relacions moltes vegades una mica 

“deshumanitzadores”. Es percep un 

deteriorament ètic en la convivència que ens 

urgeix a revisar l’escala de valors amb què 

vivim i a recuperar i potenciar altres que 

emergeixen també en aquests temps amb 

més o menys força: la sensibilitat davant el 

sofriment dels altres, la solidaritat 

manifestada, la participació enfront del 

sentiment d’impotència i resignació.  

Per això, es fa necessari abordar en les edats 

més primerenques de la joventut i la infància 

la necessitat d’obrir els ulls a la realitat que 

està més enllà del que els afecta en la 

immediatesa, i ajudar en la construcció dels 

valors propis i personals, que fonamentaran 

la participació social en les edats adultes. 

Entre els joves, les institucions que més 

confiança inspiren són les organitzacions no 

governamentals (segons l’estudi de la 

INJUVE), des d’elles es pot fer una tasca 

formativa molt important en connexió amb 

els centres educatius formals i no formals i 

les famílies.  

Especialment Càritas per estar en relació 

estreta amb les persones en situació 

d’exclusió, podent donar a conèixer aquesta 

realitat social als joves, proporcionant-los un 

apropament concret i promoure entre ells la 

participació per a la transformació social. 

Aquestes experiències concretes de 

participació, d’espais en els quals sentir-se 

útils, podran mantenir la motivació de cara al 

voluntariat i a una participació social més a 

llarg termini, per a la construcció d’una 

societat més justa i fraterna. La realitat del 

teixit associatiu de la demarcació geogràfica 

el bisbat de Sant Feliu de Llobregat, on es 

compta amb un ampli nombre d’espais 

d’educació no formal i en el lleure, com són 

els esplais i agrupaments escoltes a part dels 

espais d’educació formal, escoles i instituts i 

els grups de joves de les parròquies, ens 

ofereix la possibilitat de poder tenir vies 

d’accés a aquests joves i realitzar un treball 

de sensibilització i foment del voluntariat amb 

ells. En aquest sentit s’ha de donar molta 

importància a la formació d’aquests 

voluntaris, tenir les eines necessàries per a 
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realitzar la seva tasca coma voluntaris, 

conèixer la realitat social i el objectius de la 

institució, pensant sempre en garantir els 

drets i la dignitat de les persones que 

s’apropen a Càritas. 

Càritas fa una aposta per treballar amb 

infants i joves des del convenciment que el 

voluntariat i el temps de lleure són àmbits 

privilegiats per aprendre a veure la realitat 

amb mirada crítica i constructiva, per 

experimentar l’alegria i el valor de la 

solidaritat i el compartir, desenvolupant les 

actituds i habilitats necessàries per exercir 

una participació activa i coresponsable en la 

construcció de la convivència social.  

El que volem oferir des de Càritas, és la 

possibilitat de treballar tots aquests valors a 

través de les diferents campanyes de 

sensibilització que Càritas elabora 

periòdicament, ja sigui posant el materials 

audiovisuals i les activitats a disposició dels 

centres, com oferint la possibilitat de poder 

fer un testimoni presencial o una xerrada, per 

part d’algun voluntari o professional de 

Càritas. 

 

 

Dades de contacte: 

Àrea de Comunicació i Sensibilització, Francesc Arnaez 

607 02 19 75 

farnaez@caritassantfeliu.cat 

materials: 

 A l’apartat publicacions a www.caritassantfeliu.cat 

 A l’apartat Vida Cristiana/ Càritas a www.bisbatsantfeliu.cat 
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e. ACOMPANYAR ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ 
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f. CINEMA ESPIRITUAL 

 

 

www.setmanacinemaespiritual.org 

 
g. SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 

 

Des de la Delegació diocesana de pastoral juvenil us oferim dues ajudes. 

 

Per una banda la Comunitat d’Acompanyants. Ells us 

proposaran un itinerari catequètic i uns continguts per a les 

sessions de preparació al sagrament de la Confirmació. Us 

podeu posar en contacte amb ells a 

comunitatdacompanyants@bisbatsantfeliu.cat. 

 

Per l’altra banda la Trobada amb els joves que han de rebre 

el sagrament de la Confirmació. Això serà el diumenge 5 de març de 2017, de les 17 a les 

20 hores, a la Casa de l’Església de sant Feliu de Llobregat. Podeu confirmar assistència a 

santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat. És un espai de convivència, i mitjançant uns racons 

aprofundim en els elements més importants d’aquest sagrament. El bisbe Agustí ens 

acompanya durant la trobada. Aquest any també es faran presents el grup musical Canta la 

teva Fe.  
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5. santfeliuJove – PROGRAMA 
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6. PREGÀRIA 
 

Benedicció irlandesa 
Que els camins s’obrin a la teva trobada, 
que el sol brilli sobre el teu rostre, 
que la pluja caigui suau sobre els teus camps, 
que el vent bufi sempre a la teva espatlla. 
 

Que guardis en el teu cor amb gratitud 
el record preciós de les coses bones de la vida. 
 

Que tot do de Déu creixi en tu 
i t’ajudi a portar l’alegria als cors dels qui estimes. 
 

Que els teus ulls reflecteixin una brillantor d’amistat, 
graciosa i generosa com el sol, 
que surt entre els núvols i escalfa el mar tranquil. 
 

Que la força de Déu et mantingui ferm, 
que els ulls de Déu et mirin, 
que les oïdes de Déu et sentin, 
que la Paraula de Déu et parli, 
que la mà de Déu et protegeixi, 
i que, fins que tornem a trobar-nos, 
un altre et tingui, i ens tingui a tots, 
en el palmell de la seva mà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove 


