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RECULL de BONES PRÀCTIQUES A LA PASTORAL JUVENIL 
Treballat a l’Equip de la Delegació el 21 d’abril del 2012 

 

Ens imaginem en el moment de CONVOCAR als adolescents i joves del nostre poble, barri o ciutat, 

del nostre col·legi, centre d’esplai o agrupament, a una proposta que oferim des de la parròquia – 

arxiprestat, congregació religiosa o moviment, a la trobada amb Jesús, en l’Església i estimant el 

temps present. 

Volem oferir amb aquest recull, el fruit senzill d’una pluja d’experiències dels diferents membres de 
l’Equip de la Delegació...que us facin servei a vosaltres que també viviu l’aventura de transmetre 
l’Evangeli. 
 

1. Serà bo començar decidint què oferim als adolescents i joves, quina és 

concretament l’oferta: itinerari catequètic, grup de joves, iniciació a un moviment, 

coneixença de la parròquia,... 

2. Abans de fer cap pas, també cal veure amb qui comptem per a dur a terme aquesta 

convocatòria als adolescents i joves, qui són aquests agents de pastoral. Sempre 

serà enriquidor un equip de pastoral on poder compartir i acompanyar-se. 

3. Concretar els diferents suports de la informació: cartell, carta, esdeveniment al 

facebook, anunci al full parroquial,... 

4. Buscar al llibre de baptismes i a les fitxes dels baptismes i de primera comunió, les 

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

5. 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. 

També hi ha la possibilitat de visitar les escoles, especialment 6è de primària i 

tercer d’ESO. 

6. Fer arribar la informació a grups de la parròquia on hi ha aquests adolescents i 

joves: grup de música, escolans, post comunió, pares de la catequesi, esplai,... 

7. 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. 
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8. Fer us de les noves tecnologies, com són el facebook i els codis QR, i les que vagin 

apareixent. 

9. Fer arribar la informació als mitjans de comunicació social locals. 

10. Elaborar un material que expliqui el sentit dels patrons, balls populars, processons, 

bestiari... de les nostres festes majors. 

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

12. Cedir espais parroquials a grups d’adolescents i joves per a activitats concretes. 

13. Proposar video-fòrums. 

14. Estar atents als adolescents i joves de les nostres amistats. 

15. A les celebracions del sagrament de la confirmació convidar a aquells que s’han 

confirmat en els últims anys. 

16.  Pensar com donem continuïtat fora de l’escola a aquella acció pastoral que es 

desenvolupa dins d’ella. 
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