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La pastoral és l’acció de l’església adreçada a un col·lectiu o situació 

concreta. 

 

Conscients de la urgència de desvetllar l’Evangeli en els adolescents i 

joves dels nostres barris, ciutats i pobles, d’acompanyar-los en el camí de 

creixement de la fe, i que arrelin com a cristians i cristianes en l’església i la 

societat, des de la Delegació diocesana de pastoral juvenil, volem fer 

també, amb humilitat, valentia i alegria, la nostra aportació. 

 

Teniu a les mans el recull de la proposta que hem anat construint en 

aquests darrers anys. És una proposta fruit de la pregària, la formació i 

l’experiència en diversos llocs de la nostra diòcesi. I podem dir que volem 

una pastoral amb els adolescents i joves que tingui en compte aquests 

quatre grans eixos: l’itinerari catequètic, la pregària, el servei i l’esdevenir 

missioners. 

 

Tot això ho fem comptant amb els agents de pastoral; aquests són els 

catequistes de confirmació, els animadors de grups de joves, els monitors 

d’esplai, els educadors d’escoles, els preveres i els diaques, les famílies, els 

religiosos i religioses, o sigui, tots aquells que responent una crida de Déu, 

testimonien i comuniquen l’evangeli als adolescents i joves. 
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 Per ajudar en aquest servei, està a la vostra disposició la 

COMUNITAT D’ACOMPANYANTS. Són 6 persones de la nostra 

diòcesi, que s’han format per tal d’acompanyar als agents de pastoral, tant 

en tot allò que té a veure amb els continguts i el desenvolupament del que 

anomenem Pastoral amb adolescents i joves, com en el creixement 

personal i cristià de l’agent de pastoral. 
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ALS AGENTS DE PASTORAL (CATEQUISTES, ANIMADORS, MONITORS, EDUCADORS, 

PREVERES I DIAQUES, FAMÍLIES I RELIGIOSOS I RELIGIOSES) US PROPOSEM VIURE LA 

VOSTRA TASCA COM UN ACOMPANYANT, QUE... 
  

1. QUE PORTA A JESÚS. Jesús és l’horitzó, és l’objectiu. Què Jesús li ha canviat 

la vida i el que vol és ajudar als joves a que el descobreixin.  

 
 

 

 

 

 

 

 

2. PREGA I CELEBRA LA FE. Sap que no depèn només d’ell, sinó d’Ell. Persona de 

pregària, que confia, que prega pels joves i que alimenta la seva fe amb 

els sagraments. Sap que no podrà donar allò que no té. L’Eucaristia no és 

per ell un simple compliment.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jesucrist, el Bon Pastor, és l’únic model i l’únic mestre en 

l’acció pastoral. Els seus sentiments, les seves actituds, el seu 

tarannà... han de ser “norma” per a tots els qui tenen 

responsabilitats pastorals. (Bisbe Francesc Pardo) 

 

Parlar als altres de Déu exigeix parlar a Déu dels altres. 

Sempre cal pregar, però sobretot abans i després de la 

col·laboració en l’acció pastoral de la qual en sóc 

responsable. (Bisbe Francesc Pardo) 

 

Sense estar en comunió amb Ell per mitjà de la 

celebració dels sagraments, de la pregària comunitària i 

personal, i de la comunió amb els germans, pastors i 

fidels, –amb tota l’Església presidida pel Papa i els Bisbes- 

les nostres accions i activitats no seran “pastorals”. 

(Bisbe Francesc Pardo) 
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3. ESCOLTA. Que s’interessa pels joves, que observa, que dialoga, que es 

preocupa pel que els hi passa, i que abans de parlar, escolta molt al jove.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ÉS PACIENT. Sap que l’acompanyament és un procés que porta els seus 

temps. Que aquests temps, en realitat, els porta Déu. Busca allò que li 

convé al jove en cada moment del procés.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. ÉS UN TESTIMONI. No es tracta de ser perfecte, però 

si intentar ser coherent amb allò que viu i diu. I de viure 

amb alegria la fe que es vol transmetre.  

 

 

 

Si discutim, que sigui per construir; si avaluem, sigui per 

avançar; si dialoguem per unir i sumar. Els mitjans 

concrets, els accents no poden desfigurar, ni ofegar 

l’objectiu final. (Bisbe Francesc Pardo) 

 

Treballar amb la generositat i la paciència del 

sembrador. Sembrar arreu la Paraula, convençuts que 

és la millor llavor per la vida de cada persona i de totes 

les persones. 

 (Bisbe Francesc Pardo) 
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6. ESTIMA ALS JOVES. El que li motiva és el bé dels joves i per això els veu amb 

ulls de misericòrdia. Però alhora, es capaç de veure allò que poden arribar 

a ser. Té esperança en ells i hi confia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÉS DEL NOSTRE TEMPS. Parla i entén el llenguatge dels joves. Ha sigut jove 

abans i, per tant, es fa càrrec del que significa ser jove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tot comunica: la paraula, el silenci, la presència i l’absència; 

els detalls i la imatge. El qui comunica la Bona Notícia de Crist 

ho ha de fer amb convenciment, amb llibertat, amb serenor, 

amb pedagogia evangèlica, tot respectant la llibertat i la 

dignitat de cada persona. Tota la vida esdevé testimoniatge. 

(Bisbe Francesc Pardo) 

 

Tota acció pastoral, sigui la que sigui, ha de comunicar el 

Crist Salvador, que és anunciat, conegut, acollit amb els seus 

dons per la fe i pels sagraments; Crist que estima, escolta, 

guareix, serveix, acompanya, anima i salva. Cal estimar a qui 

s’acompanya, creure que l’Esperit ja hi treballa i contemplar 

les seves possibilitats. (Bisbe Francesc Pardo) 

 

El desànim i el desencantament són directament 

proporcionals a la manca de fortalesa interior i al 

desconcert pastoral. (Bisbe Francesc Pardo) 
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8. ES FORMA. A nivell de continguts, per intentar 

comprendre millor la fe que vol transmetre; a nivell 

de metodologies i recursos, perquè els joves puguin 

fer-se seu allò que se’ls hi està transmeten.  

 

 

 

 

9. SE SAP ENVIAT. Per una comunitat, per l’Església. No va per lliure, sinó que 

sap que té una missió donada per una comunitat parroquial i diocesana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  PROPICIA EXPERIÈNCIES. Fa tot el possible per a que 

joves facin experiència de fe; això vol dir acompanyar-

los a viure experiències i fer-ne un seguiment.  

 

 

 

 

A la Jornada d’Animadors del SIJ realitzada el dissabte 9 de maig de 2015, sota el títol 

“Cridats a quelcom gran”, vam definir aquestes 10 característiques de l’acompanyant. 

 

La feina es tanta que no paga la pena perdre ni un sol minut en 

intrigues, enfrontaments, en l’obsessió d’esdevenir “protagonistes”. 

No jo, sinó la missió que tinc encomanada. Els personalismes i les 

pures satisfaccions personals espatllen la nostra identitat 

“d’instruments” a les mans de Déu. (Bisbe Francesc Pardo) 

 

Cercar i educar persones corresponsables en la missió 

d’acompanyar pastoralment, i per això col·laboradors pastorals en 

comunió entre ells i amb els seus pastors. (Bisbe Francesc Pardo) 
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El 3 de desembre de 2014, el bisbe Agustí adreçava una carta de presentació del document: 

“Itinerari educatiu per a una unitat d’acció bàsica. Família, Parròquia, Escola”, que teniu a 

continuació. És un document elaborat amb el Consell Pastoral Diocesà i les quatre 

delegacions diocesanes de Família i Vida, Catequesi, Pastoral de Joves i Ensenyament, i 

pretén establir un acord fonamental sobre el que entenem per educació cristiana, fixar el 

que és propi de cada instància educativa i motivar una acció comú i coordinada, que, a més 

de guanyar eficàcia, posi de manifest que som una Església unida i veritablement educadora. 

 
 

ITINERARI EDUCATIU PER A UNA UNITAT D’ACCIÓ BÀSICA 

FAMÍLIA, PARRÒQUIA, ESCOLA 

 
Mirant la situació dels nostres fills, 

infants i joves, compartim tots a 

l’Església la preocupació i la il·lusió de 

ser fidels avui al mandat de Jesús: 

“Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-

los deixebles meus, batejant-los en el 

nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant 

i ensenyant-los a guardar tot allò que 

us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia 

rere dia fins a la fi del món” (Mt 28,19-

20). Tots som ben conscients de les 

dificultats que avui trobem per complir 

aquest compromís, alhora que, com 

deixebles de Crist, participem del goig 

d’esdevenir instrument del seu 

Esperit, tot transmetent als nostres 

fills la fe, que ens ha salvat. En aquest 

sentit ens sentim interpel·lats pel que 

el Papa Benet XVI anomenava 

“l’emergència educativa” actual i ens 

hi veiem compromesos a posar el 

nostre gra de sorra. 

 

Amb aquest itinerari el bisbe de la 

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i els 

delegats de Família, de Catequesi, de 

Pastoral de Joventut i d’Ensenyament, 

un cop escoltats els Consells 

Presbiteral i Pastoral, fent-nos ressò 

d’aquella preocupació, volen 

expressar tant l’acord bàsic sobre el  

que ens demana el repte educatiu 

cristià, com el compromís de treballar-

hi conjuntament, cadascú des del seu 

propi àmbit. 
 

Entenem que l’educació cristiana és 

obra de l’Esperit Sant. Aquest Esperit 

fa que l’educador ofereixi els mitjans 

a Jesucrist viu perquè arribi als 

infants i joves i aquests, copsant la 

seva presència i amb el tracte assidu, 

l’acullin conscientment i lliurement i 

mirin de conformar-se a Ell en tots els 

àmbits de la seva vida.  
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Busquem de tenir tots aquest mateix 

objectiu, amb la convicció que així 

servim a l’Església i als nostres fills, 

transmetent-los la gran joia de la fe. 

 

L’Església, com a subjecte viu i únic, 

ofereix la realitat de Jesucrist als 

nostres fills per molts mitjans. Però 

realitza específicament aquesta tasca 

per tres vies: la família cristiana, la 

parròquia -especialment la catequesi i 

altres mitjans de formació- i l’escola, 

sigui confessional o no, en tant que 

lloc eclesial d’educadors cristians.  

 

Cadascun d’aquests àmbits té el seu 

sentit i els seus recursos propis. La 

gran qüestió que ara ens plantegem 

és doble: per una banda, que 

cadascun d’ells serveixi realment 

aquell compromís comú segons la 

pròpia identitat i, per altra, que tots 

tres treballin amb unitat bàsica 

d’acció. Una unitat que ve exigida, tant 

per l’eficàcia del treball educatiu, com 

pel fet de ser tots instruments de la 

tasca comuna de la mateixa Església. 

 

Reconeixem els trets essencials de la 

tasca educativa cristiana que 

s’hauran de complir en qualsevol dels 

tres àmbits: 

 

 

 

 El punt de partida de la educació és 
l’enviament i missió que vénen del 
mateix Jesucrist. Cadascun dels 
educadors en els tres àmbits s’ha 
de sentir com participant en una 
missió compartida, no només amb 
el seu propi equip, sinó també amb 
tota l’Església diocesana i 
universal. 
 

 El model pedagògic bàsic, deduït 
de la pedagogia divina 
(l’Encarnació, deixebles d’Emaús: 
Lc 24,13-34, etc.) és històric, 
propositiu, processual i positiu 
(salvador). Consisteix en apropar-
se a la realitat de l’educand,  
acompanyar-lo en el procés de 
maduració, fent-li present la 
realitat viva de Jesucrist, fins a la 
seva adhesió lliure, conscient i 
joiosa, amb la verificació de la fe 
en la vida concreta. 

 

 L’educació cristiana és global, 
afecta a tota la seva vida, a totes 
les dimensions de la seva persona i 
a tots el àmbits on es desenvolupa: 
intel·ligència, afectivitat, voluntat, 
sensibilitat estètica, pregària, 
dimensió social, inserció 
comunitària, etc. Encara que 
cadascun dels espais educatius 
accentuï una o altra dimensió, 
sempre es tindrà present la 
globalitat educativa. 
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 La dimensió eclesial de la fe 
demana que l’educació assumeixi, 
en el seu procés i en la seva 
planificació, l’objectiu que 
l’educand se senti integrat en la 
comunitat concreta, tant la pròpia 
família, com la parròquia, la diòcesi 
o l’Església universal. 

 

 L’acció educativa cristiana té un 
component testimonial ineludible. 
Tots els educadors cristians 
s’esforçaran per mostrar amb la 
seva vida el que transmeten en el 
compliment de la seva pròpia 
tasca. 

 
 L’educació cristiana serà realista, 

en el sentit de tenir com a objectiu 
preparar l’educand perquè sigui 
capaç com cristià adult de viure 
inserit a la vida real, la del món 
present, sense perdre la seva 
identitat. 

 

En conseqüència, cadascun dels 

àmbits eclesials d’educació, en 

l’esperit de missió compartida, fa seu 

aquest objectiu, defineix la seva 

específica responsabilitat i en treu les 

conseqüències. 

[http://www.bisbatsantfeliu.cat/santfel

iujove/noticia.php?id=683] 

 

 

 

 

 

ITINERARI EDUCATIU 

 

La realització concreta del servei 

educatiu de l’Església particular, tal 

com l’entenem, descriu, per tant, un 

itinerari que abasta tota la infantesa, 

l’adolescència i la joventut. L’Església 

educadora accedeix a la vida dels 

infants i joves mitjançant les 

instàncies esmentades. 

 

En aquest itinerari sempre és present 

el subjecte educador fonamental, que 

és la comunitat cristiana (parròquia, 

diòcesi), incloent-hi la família, que 

sempre és present d’una o altra 

forma.  

 

A més del currículum escolar que està 

establert, el procés pot discórrer per 

dos camins: 

 

a. Tot ell catequètic. Una catequesi 
continuada, que abasta des de 
la infantesa fins al final de 
l’adolescència-joventut, amb 
moments específics de 
preparació a la Primera 
comunió i a la Confirmació. 
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b. L’infant-jove viu inserit en un 
“espai” educatiu que de per sí 
no és totalment i específicament 
catequètic.Però alternativament 
viu períodes específicament 
catequètics, d’acord amb l’edat 
i el grau de maduresa 

 

 

 

 

Segons aquest segon model, a manera 

de suggeriment, la seqüència podria 

ser: 6-7 anys (“Els primers passos en la 

fe” i espai educatiu cristià); 8-9 anys 

(Catequesi preparatòria a la Primera 

Comunió); 10-13 anys (vida integrada 

en un espai educatiu cristià); 13-14 anys 

(Catequesi preparatòria a la 

Confirmació); 14 anys endavant (espai 

educatiu cristià). 

Manifestem que, tant l’experiència, 

com la reflexió sobre la realitat 

educativa de la nostra Diòcesi, ens 

mou a encoratjar-nos en aquest 

projecte. Maldem per una acció 

eclesial, en comú i articulada, de la 

qual, sens dubte, sortiran fruits ben 

positius per als nostres infants i joves, 

per tant per a tota la nostra Església. 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                               

Sant Feliu de Llobregat, novembre de 2014 

 

Delegacions diocesanes 

Ensenyament, Família i Vida, Catequesi i Joventut 
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Presentació dels GRUPS D’ADOLESCENTS I JOVES 
 

 Des de fa un temps, amb aquest terme de santfeliuJove volem definir l’acció 

pastoral que realitza el bisbat de Sant Feliu de Llobregat respecte els 

adolescents i joves de la diòcesi. Aquesta acció l’impulsa el bisbe de la diòcesi 

mitjançant la Delegació diocesana de Pastoral Juvenil. 

 

 En aquests darrers cursos s’han anat fent 

diferents passos, a poc a poc, però amb una 

orientació clara d’esdevenir una eina útil per a 

l’evangelització entre els adolescents i joves, i la 

seva incorporació a l’església diocesana des de les 

parròquies i arxiprestats. 

 

Volem fer-ho deixant-nos moure per l’Esperit, sent hereus de tot el que 

s’ha fet abans que nosaltres, orientats per les quatre notes de l’acció catòlica i 

distingint sense diferenciar i unint sense uniformitzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quatre 
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 La franja d’edat que hem d’atendre és molt àmplia i variada; des dels 15 anys 

fins als 25 anys. Aquests joves de 25 anys, haurem de canalitzar-los cap a una 

proposta diocesana de laïcat organitzat. També tenim un compromís cap als 

agents de pastoral d’aquests adolescents i joves; els catequistes, monitors, 

animadors, educadors i consiliaris. 

 

 Les iniciatives i els materials que us presentem volen ser un itinerari cristià 

per un grup d’adolescents o joves que vulgui fer camí a la seva comunitat 

cristiana. De materials i recursos n’hi ha moltíssims, i intentarem discernir junts 

per a veure què cal oferir en concret als adolescents i joves del vostre grup. 

Juntament amb els materials et proposem un acompanyament senzill i humil, des 

de la Comunitat d’Acompanyants, que et reforci com a persona creient i en el 

servei de catequista d’adolescents i joves. 

 

 Volem que aquests grups d’adolescents i joves estiguin caracteritzats per 

una convocatòria i una acollida; per l’agent de pastoral i l’acompanyament; per 

una experiència de pregària i de servei; per uns continguts que ajudin a fer-se 

seus els misteris de la fe; pel mètode de la Revisió de Vida; per la llibreta de Vida; 

per l’Estudi de l’Evangeli; per la identificació amb la parròquia i la participació en 

l’eucaristia; per la presència del prevere; i per la diòcesi. 
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CONTINGUTS I MATERIALS CATEQUÈTICS* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En tots els casos combinant-ho amb les diferents campanyes: en relació a 

l’objectiu diocesà, de Càritas, de Mans Unides, de Missions, de Justícia i Pau, de 

les Vocacions, i de la Trobada diocesana d’adolescents i joves. 

 

 

 Caldrà estar atents a la celebració dels sagraments de la Iniciació Cristiana 

(baptisme, confirmació i eucaristia), com l’anunci de l’evangeli i l’acollida a joves que no 

coneixen a Jesucrist. 

 

 

    Us esperem a les diferents activitats que us anirem oferint al llarg del curs. 

Especialment a la Trobada diocesana de Catequistes, que s’esdevindrà a l’inici de curs. 

Allà tindrem una estona d’informacions i formació, com també l’enviament per part del 

bisbe diocesà a la nostra missió. També serà una bona ocasió per a conèixer a la 

persona de referència de la Comunitat d’Acompanyants. 

 

 

 

Adolescents 
15-16 anys 

•Catecisme Testimonis del Senyor 
•Fitxes SIC 

•Altres fitxes 

 

Joves         

  17-18 anys 

•Fitxes Grups de Vida (SIJ) 
•Iniciació a l'acció catòlica (Acció Catòlica General) 

 

A partir 
dels 18 
anys 

•Revisió de vida 
•Carpetes de l'APLEC de l'Esperit 

•Fitxes Youcat 
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 Que la Mare de Déu de Montserrat ens ajudi a agrair junts aquesta missió 

que tenim encomanada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et demanem un favor: 
 

Busquem que el conjunt del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat coneguin 

els grups de joves que existein a les parròquies. Et demanem que ens facis 

arribar una fotografia i un text (breu) de presentació, per exemple amb les 

edats, que estudien, els seus noms, la població, la parròquia... 

Ens ho envies al correu electrònic del santfeliuJove. 

 

Gràcies. 
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LA PREGÀRIA... 
 

Junt amb el SERVEI, la PREGÀRIA serà un dels mitjans per a créixer en el 

seguiment de Jesús. Serà bo que en els itineraris que pensem pels adolescents i 

joves que acompanyem, pensem en “escoles” de pregària. És clar, començar 

aquesta escola en el mateix grup serà un encert, però caldrà, mica en mica, que 

la pregària esdevingui quelcom del dia a dia, de l’adolescent i jove. 

 

Volem deixar-nos guiar per la Paraula de Déu i la Litúrgia de les Hores. Serà bo, 

que sempre que puguem fem ús d’aquestes, aconseguint una familiaritat i 

mantenint un progrés. Aquesta pregària podrà ser amb el grup i individual. Amb 

el grup, la podem situar en el quotidià de la sessió, també podem fer 

experiències de pregària més llarga, seguint un format de recés o exercicis. 

Individualment serà bo tot allò que ajudi a que l’adolescent i el jove incorpori a la 

seva vida el diàleg amistós amb Jesucrist, en el context de la pregària. Els bisbes 

de la Conferència Episcopal Tarraconense van editar les Pregàries del cristià i 

amb aquest llibre volen contribuir a forjar aquell “home bíblic” que té com a 

preu de la seva vida el Déu absolut, i que prega a l’escola dels salms, amb aquell 

esperit amb què Jesucrist s’adreçà al Pare i amb què Maria avançà en el 

pelegrinatge en la fe. 

 

Per aquesta pregària serà bo cuidar 

l’espai, la disposició personal, el silenci, el cant i 

que tots els mitjans que necessitem per a la 

pregària estiguin preparats. 

 

No oblidem tampoc, i fem l’ús que 

correspongui, de totes les altres formes de 

pregària que tenim a l’església. Fem ús de tota la 

riquesa i llenguatges. 
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EL SERVEI 
 

En general, la catequesi de joves s’ha d’ocupar, de forma particular, de 

l’educació per a la realitat i la veritat segons l’Evangeli, la formació de la 

consciència, l’educació per a l’amor, el plantejament vocacional, el compromís 

cristià en la societat i la responsabilitat missionera en el món (cf. DGC 185). També 

caldrà cultivar el sentit de pertinença eclesial i educar per al servei i el 

testimoniatge entre el joves. 

 

L’acció transformadora és un dels elements importants i essencials del 

cristianisme, és el compromís en l’acció per a transformar la societat i l’entorn. 

La vida associativa, la participació, el voluntariat poden ajudar i han d’ajudar a 

realitzar accions transformadores dins la societat que siguin una concreció de la 

fe que es viu i se celebra. 

 

Caldrà doncs que a l’hora de programar les nostres sessions tinguem present 

EL SERVEI des de dos àmbits: 

 

1. Treballar experiències puntuals de servei lligades a la mateixa comunitat 

parroquial o a entitats no eclesials properes al nostre entorn: Càritas, 

menjadors socials, residències d’avis, ONG, etc  
 

 Allà on fem els serveis hem de demanar que algú ens aculli, que ens 

expliquin què es fa, l’origen, la motivació... És molt important treballar les 

motivacions i els ressons que brollen en nosaltres un cop fet el servei (es 

pot apuntar, per exemple, en una llibreta personal o del grup). Finalment, 

sempre que es pugui s’ha de fer un ressò en el mateix grup i a la comunitat 

parroquial, sobretot el diumenge. 
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2. Fer del servei un compromís a la pròpia vida: 
 

Treballar al llarg de les diverses sessions del curs que els nois/noies no es 

comprometin només en alguns serveis concrets sinó que vagin fent de la 

pròpia vida un servei cap els altres: a casa, amb la família, amb els veïns, a 

l’escola, al barri, amb els amics, a la comunitat parroquial, al lloc de 

residència. 

 

 

En el lloc web de Càritas diocesana trobareu més informació.  

 www.caritassantfeliu.cat 
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GRUPS DE JOVES 
 

Què tenir en compte quan tenim un grup de joves? 

Destinataris  

 Lloc: espais acollidors, adequats a les necessitats 

Objectiu anual 

Calendari 

 

Per tant... s’ha de:  

 

Determinar dia i hora que anirà bé al grup. 

Determinar el lloc on es trobaran (un lloc agradable, amb    lavabos, 

que no faci fred...) 

Tenir en compte les noves tecnologies (ex: pel·lícula es necessita un 

projector) 

Temes imprescindibles a tractar 

– Temes complementaris necessaris. 

Flexibilitat perquè el grup pugui aportar altres temes 

Com ens podem posar en contacte amb els diferents membres del 

grup: mail, whatsapp, facebook... 

Contacte formal amb les famílies 
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AJUDA PER A PROGRAMAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop hem fixat el dia i l’hora de trobada amb el grup, ara hem d’intentar 

distribuir els diferents continguts que volem treballar al llarg d’un període 

concret, amb un calendari, i tenint en compte festes i ritmes de les poblacions i 

ambients on estem inserits. T’animem a no fer-ho sol! Si és possible programa 

amb els altres catequistes de la parròquia o de l’arxiprestat. No deixis d’invocar 

amb una pregària a l’Esperit Sant, per a que sigui Ell qui t’il·lumini en el teu servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Església és missionera. L’evangelització i la transmissió de la fe són moments 

essencials de la missió de l’Església. I per això ha buscat els millors mètodes a cada 

època de la història i a cada context cultural. La paraula mètode recorda, la idea de 

seguir un bon camí. I per a recórrer adequadament un camí, necessitem itineraris. 

 

La trobada personal amb Jesucrist mou al seguiment, dóna esperança, impulsa a 

la reconciliació i al compromís, suposa riquesa interior i, sobretot, concedeix la gràcia 

de l’Esperit de Déu com a font de llum i de força. Mitjançant signes i mediacions, el 

dinamisme de l’Esperit sosté i guia per la història la vida i el desig de sentit dels 

homes i les dones. 

 

PREGÀRIA DE L’ESPERIT SANT 
 

Esperit Sant, per la vostra inspiració en altre temps parlaren els profetes, i els revestíreu de 

la vostra força per donar testimoni de la vostra Paraula, il·lumina aquesta programació i la 

vida dels adolescents i joves que acompanyo. Veniu, Esperit Sant, veniu. 
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CONTINGUTS I MATERIALS CATEQUÈTICS* 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 *En tots els casos combinant-ho amb les diferents campanyes: en relació a 

l’objectiu diocesà, de Càritas, de Mans Unides, de Missions, de Justícia i Pau, de 

les Vocacions, i de la Trobada diocesana d’adolescents i joves. 

 
 

Els materials que us presentem volen ser un itinerari cristià per un grup 

d’adolescents o joves que vulgui fer camí a la seva comunitat cristiana. De 

materials i recursos n’hi ha moltíssims, i intentarem discernir junts per a veure 

què cal oferir en concret als adolescents i joves del vostre grup. Juntament amb 

els materials et proposem un acompanyament senzill i humil, des de la Comunitat 

d’Acompanyants, que et reforci com a persona creient i en el servei de 

catequista d’adolescents i joves. 

 

 

 

 

 

Adolescents 
15-16 anys 

•Catecisme Testimonis del Senyor 
•Fitxes SIC 

•Altres fitxes 

 

Joves         

  17-18 anys 

•Fitxes Grups de Vida (SIJ) 
•Iniciació a l'acció catòlica (Acció Catòlica General) 

 

A partir 
dels 18 
anys 

•Revisió de vida 
•Carpetes de l'APLEC de l'Esperit 

•Fitxes Youcat 
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Parem atenció en el quotidià, en l’estructura bàsica de la sessió del grup: la 
sala on us reuniu, la puntualitat, que el material estigui preparat, la pregària 
amb que comencem o acabem la sessió,... 

  
Us animem a desenvolupar una pastoral des de l’ACOMPANYAMENT i la 

CULTURA VOCACIONAL. La crida a promoure una cultura de l’acompanyament 
queda recollida al Pla Pastoral 2015 – 2018, i s’han editat unes ajudes, que des d’un 
marc teòric aterra en unes experiències concretes dutes a terme a la diòcesi. 
Dedica un temps a llegir les ajudes sobre l’acompanyament i imagina com 
concretar-ho a la teva realitat. Probablement, caldrà començar per la teva 
persona... deixa’t acompanyar, busca qui t’acompanyi. 

  
També caldrà veure com anem responent i participant en les activitats que 

se’ns ofereixen des de la Delegació diocesana de Pastoral Juvenil. I tot això sense 
deixar d’incorporar a la vida del jove cristià la identificació amb la parròquia, 
l’eucaristia del diumenge, la vida de servei i de pregària! 

  
Serà bo reservar-nos moments al llarg del curs per tal de programar, i si 

ho creus convenient pots demanar col·laboració a la Comunitat d’Acompanyants. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per contactar amb la COMUNITAT D’ACOMPANYANTS 
 

   comunitatdacompanyants@bisbatsantfeliu.cat 
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ESQUEMA D’UNA SESSIÓ: 

 

 
 

I com sempre... abans de posar-vos a programar no oblideu d’invocar a l’Esperit 

Sant, que sigui Ell que us doni les paraules i les idees per a comunicar la Fe als 

adolescents i joves que acompanyeu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 ACOLLIDA 
 

2.  

PREGÀRIA 
 

 

3. COM HA 
ANAT LA 
SETMANA 

Preguntem 
com es 
troben. 

4. 
PRESENTACIÓ 
DE LA SESSIÓ. 
Transmissió 

dels 
continugts. 
Dinàmiques 

5. 

CONCLUSIÓ 

Breu resum, 
recull, del que 

s'ha fet. 

6. 

 PREGÀRIA 
FINAL 
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PROGRAMACIÓ D’UNA UNITAT                                        FITXA DEL 

CATEQUISTA 

Grup  

RECORDA: 

1. Fes una PREGÀRIA abans de començar a programar, demana el do de ser 

instrument de l’acció de l’Esperit. 

2. Tingues davant el CALENDARI DEL TRIMESTRE. 

3. Una unitat es pot desenvolupar en VÀRIES SESSIONS del grup. 

4. Prepara el MATERIAL amb antelació. 

5. TOTS ELS MOMENTS DE LA SESSIÓ SÓN IMPORTANTS: l’acollida, el 

desenvolupament i el comiat. 

 

TÍTOL:  

    OBJECTIU: (redactat breu)  

CATECISME: (a quins punts correspon) 

       Testimonis del Senyor  

       Youcat  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT 
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       AVISOS que cal donar al grup 

 

 

 

 

 

 

 

         MATERIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dia o dies que la desenvolupareu 
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ESDEVENIR MISSIONERS AVUI... 
  

Com a joves i com a cristians estem cridats a ser missioners en el nostre món. 

Cal estar oberts a la realitat del nostre poble, parròquia…. Veure les necessitats 

i concretar l’acció. 

 

Hem d’aprofitar els mitjans que ens ofereix la societat. Els joves ja no vénen a 

l’església i per tant hem de ser nosaltres qui hem d’anar al seu encontre. Fer-nos 

trobadissos allà on són ells, acostar-nos sense jutjar sinó per acompanyar. No 

tinguem por de sortir més enllà de les parets de la nostra parròquia! 

 

 

 

 

 

QUÈ PUC FER?  
 

Abans de començar qualsevol acció haurem de plantejar-nos amb quins 

efectius comptem (catequistes, animadors..). Sempre és més enriquidor un 

Equip de Pastoral on podem compartir i acompanyar-nos.   

 

Penseu que teniu a la vostra disposició la COMUNITAT D’ACOMPANYANTS 

Poseu-vos en contacte amb ells (comunitatacompanyants@bisbatsantfeliu.cat) i 

la persona de referència de la vostra zona us respondrà. 

 

 

TU ETS la imatge del Crist més enllà dels murs. 

Els joves d’avui no acostumen a conèixer a Jesús i TU ETS el seu representant al teu 

barri. 
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Tingueu present a on fareu arribar la informació (grups de la parròquia 

i fora d’ella) i en quin suport ho fareu (cartells, esdeveniment a Facebook, 

Instagram, anunci al full parroquial...). Som una societat visual i, per tant, 

cal tenir cura de la presentació i el disseny, del missatge que volem fer 

arribar. 

 

 

Al novembre del 2012, la ciutat de València va acollir el Congrés de 

Pastoral Juvenil. Aquest congrés va provocar diversos articles i propostes 

al voltant de l’evangelització. Us facilitem un parell d’enllaços: 

http://www.misionjoven.org/Default.asp?PROX=N 

http://www.icceciberaula.es/images/stories/RPJ/A/492_3.pdf 

 

ON SÓN ELS JOVES? 
 

Som conscients que no és fàcil però cal ser present allà on hi ha joves: 
 

ESTUDIS 
 

L’Àmbit educatiu és una part molt important de la realitat dels nostres 

joves. Per aquest motiu CAL ESTAR MOLT ATENTS AL CALENDARI ESCOLAR 

(vacances, època d’exàmens...) a l’hora de proposar-los activitats. Per part 

nostra implica també certa flexibilitat i empatia cap a ells. 

 

-Fer arribar la informació a les escoles i instituts mitjançant la 

direcció i els caps d’estudi, els professors de religió o professors 

cristians o que valoren el fet religiós.  
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- Organitzar un cap de setmana d’estudi. A prop de les setmanes 

d’exàmens oferir una sortida a algun lloc adequat on l’activitat i 

l’ambient principal és l’estudi però que va acompanyat d’estones de 

convivència i pregària. 

- Tenir espais adequats per a l’estudi a la parròquia. 

- Oferir cursets i tallers de raó i fe per a universitaris. 

 

OCI 
 

L’àmbit del lleure ens permet acostar-nos als joves de manera més 

còmoda i informal. En un ambient més relaxat es pot aprofitar per tractar 

temes més personals i del seu dia a dia . Cal fer-nos trobadissos per 

provocar aquests moments. També cal ser conscient del calendari de les 

activitat d’oci que s’organitzen a nivell de poble o rodalies i no proposar 

activitats alhora.  

 

Proposem algunes idees d’activitats per a desenvolupar. No tinguem 

por de ser creatius. Potser les activitats que en un principi poden ser 

exclusivament d’oci ajuden a crear vincles de confiança amb els joves. 

 

- CINE-FÒRUM: amb alguna pel·lícula d’actualitat o amb algun tema 

concret que pugui motivar a la conversa posterior. (      Podeu trobar 

materials a la Delegació de Joventut fitxes de pel·lícules, o bé el llibre 

“Pel·lícules del cinema”.)  
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- CAFÈ-XERRADA: Proposar als joves una temàtica i convidar algun 

testimoni per parlar-ne tot compartint berenar o sopar. Les 

temàtiques de caire social poden ser un bon instrument. 

- XARXES SOCIALS: Els joves comparteixen el seu temps entre el món 

real i el món virtual per tant sigues present a la xarxa. Facebook, 

Twitter, Youtube, Instagram, Whats App, webs...  han de ser la teva 

finestra al seu univers. 

- PROPOSA ACTIVITATS MÉS ENLLÀ DE LES SESSIONS: Caps de setmana, 

sortides...       (      Mira les propostes que oferim al llarg del curs des 

de la Delegació de Joventut). Són moments on podran conèixer altres 

joves i compartir inquietuds. 

- La MÚSICA és un canal que ens serveix per comunicar-nos. Si coneixes 

algun jove que toqui algun instrument o tingui ganes de compartir  

 

VOLUNTARIAT 
 

Hi ha molts joves que tenen inquietuds socials i nosaltres hem de ser 

capaços de vertebrar aquestes inquietuds i  fixar-nos en les demandes de 

la societat en les quals podem col·laborar com a joves, com a parròquia... 

Per tant, cal plantejar-nos si la nostra comunitat ofereix activitats de 

voluntariat i si no és el cas, proposar-ne alguna o bé informar d’on cal 

dirigir-se. 

 

- Cedeix espais de la parròquia per a activitats concretes. 

- Proposa activitats de voluntariat en la teva realitat ( visitar una llar 

d’avis, menjadors socials...) 
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- Fixa’t en les campanyes socials que proposa l’Església (Càrites, 

recollida d’aliments durant el Nadal....) Des de la Delegació s’està 

preparant un voluntariat per a joves majors d’edat a les presons. 

Informa’t! 

 

FAMÍLIA 
 

L’àmbit de la família, tot i ser el més important, sovint en 

l’adolescència queda en segon terme. Tot i això també hem de tenir 

presents certs aspectes familiars que ens poden ajudar. 
 

-Cal estar atents als adolescents i joves de les nostres amistats i 

proposar-los les diferents activitats. 

- Buscar el llibre de baptismes i a les fitxes de la Primera Comunió, les 

que corresponen a un any concret per fer-los arribar la informació. 

- Pensar activitats o celebracions que es puguin desenvolupar de 

manera familiar. Dóna l’oportunitat, si s’escau, que els joves vinguin 

acompanyats d’algun amic o conegut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat                            www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove 
 
   Bisbat Sant Feliu                                                                                    @JovesSantFeliu 
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         Santa Maria, Mare de Déu de Montserrat, 
Vós sou l’espill nítid, 

on la nostra Església s’emmiralla, 
Vós la mare que ens engendra, 

Vós la germana que ens acompanya. 
 

Amb Vós volem presentar al Senyor 
la nostra humanitat, el que som i tenim. 
I amb Vós, entonant càntics de lloança, 

acollir, en la nostra petitesa, 
les meravelles del seu poder. 

 
Concediu-nos a nosaltres, 

pelegrins de la terra promesa, 
de romandre fent camí, ferms com Vós, 
sigui vora la Creu en hores de foscor, 

sigui amb els germans en dies de llum i flama. 
 

Vós, beneïda en la fe i en la pobresa 
atanseu-nos els favors del vostre Fill 

sobre la nostra gent, 
sobre les vinyes i les fàbriques, 

sobre el riu, la terra i la mar. 
 

Feu que l’Església de Sant Feliu de Llobregat 
no perdi mai l’horitzó de la vostra muntanya, 

ni per la boira de l’error, 
ni pels miratges seductors, 

ni per les llàgrimes del sofriment. 
 

Ans concediu-nos de sostenir la mirada 
que us contempla voltada de sol. 

En Vós la nostra Església és ja al cel 
mentre, encara a la terra, camina oferint 
el llevat d’una inestroncable esperança. 
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