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PRESENTACIÓ 

La “Trobada diocesana d’adolescents i joves” és la trobada anual de la pastoral juvenil 

de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Sota la denominació de “pastoral juvenil” s’hi 

engloba totes les accions que realitza l’Església catòlica vers els adolescents i joves i 

rau, també en ella, la cura perquè els individus d’aquest sector de la població trobin 

espais on puguin cercar el seu creixement com a persones i com a cristians. La 

realització d’aquesta acció no es du a terme únicament des de les parròquies i els 

arxiprestats sinó que, també, es desenvolupa des dels Centres d’Esplai i l’Escoltisme, 

l’Acció Catòlica, les Escoles Cristianes, les famílies, els moviments apostòlics de les 

congregacions religioses, les experiències de servei i voluntariat i en d’altres realitats 

eclesials. 

El territori que configura la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és el que comprèn les 

comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès i la comarca de l’Anoia, amb les 

poblacions de Piera i Capellades i tots els pobles del voltant. Aprofitant aquesta 

diversitat de realitats la trobada s’ha anat realitzant en diferents llocs de la diòcesi, 

intentant buscar cada vegada el format més adient perquè fos un esdeveniment el més 

enriquidor possible tan pels joves que hi assistien com per la ciutat que l’acollia.  

Així doncs, des de la creació de la diòcesi ara fa ja més de 10 anys, hem passat per: 

Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Sant Esteve Sesrovires, Martorell, 

Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, Sitges i Vilanova i la Geltrú. 

La Trobada diocesana s’organitza i es dinamitza des de l’Equip de la Delegació 

diocesana de Pastoral Juvenil. Aquest Equip està format per preveres i laics i laiques 

d’arreu de la diòcesi; en un exercici de coresponsabilitat on compartim l’encàrrec del 

bisbe de vetllar per la pastoral amb adolescents i joves.  

DESTINATARIS 

L’edat dels destinataris de la Trobada comprèn entre els 13 i els 25 anys (o sigui, a 

partir de primer d’ESO) i provenen d’arreu del territori abans descrit. Fruit de la 

naturalesa acollidora de l’acte, en aquesta convocatòria responen joves, de tots els 

nivells culturals, socials i econòmics. Són adolescents i joves amb qui hi ha una relació 

al llarg del curs ja que, la majoria, formen part d’alguna de les plataformes o àmbits 

d’acció pastoral. És per aquest motiu que alguns dels que hi participen també són 

joves que acompanyen a grups o adults que actuen com a responsables d’aquests.  

Aprofitant les sinergies que es creen amb aquesta mobilització, i perquè els nois i noies 

vagin amb una actitud positiva respecte el que es tractarà, hi ha l’opció de preparar 
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amb ells la participació a través d’un material previ, que es penja a la xarxa, pels 

catequistes i monitors. Així mateix, unes setmanes posteriors a l’esdeveniment s’envien 

unes conclusions i una invitació a realitzar un compromís explícit en la realitat en la 

que viuen. 

EL LLOC DE LA TROBADA 

Aquest any hem demanat al Col·legi Verge del Roser de Vallirana (Plaça Sant 

Domènec, 1), de les Dominiques de l’Ensenyament, que aculli la Trobada.  

LA TROBADA 

Aquest curs la trobada serà el dissabte 20 de febrer de 2016, i tenim com a objectiu 

descobrir, aprofundir i comprometre’ns amb la MISERICÒRDIA. El programa de la 

Trobada és el següent: 

15.30 hores. Obrim 

L16.00 hores. Acollida i inscripcions al pati del Col·legi Verge del Roser. 

16.30 hores. Donarem la Benvinguda i presentarem l’activitat de la tarda. 

17.00 hores. Iniciarem l’activitat, oferint una de diferent per a cada segment d’edat. 

Per a desenvolupar aquestes activitats farem ús dels espais del Col·legi. 

Acabem l’activitat berenant. 

19.30 hores. Celebrarem l’eucaristia. 

20.30 hores. Soparem junts. (Cadascú es porta el seu sopar). 

21.30 hores. Fi de festa, amb música en directe. 

22.30 hores. Finalitzem la Trobada.  

DIFUSIÓ 

La Trobada es difon a través dels mitjans tradicionals i d’ internet i les xarxes socials.  

Pel que fa al primer canal, la difusió es realitza a través de cartells que es distribueixen 

a les parròquies, esglésies, locals pastorals i escoles cristianes. També, la informació es 

publica al Full Dominical que es reparteix a totes les parròquies de la diòcesi. 

A la vegada, fem ús del nostre lloc web (www.bisbatsantfeliu.org/santfeliujove), així 

com dels correus institucionals per a les comunicacions prèvies i posteriors. Finalment, 

moltes de les informacions també es pengen al facebook de la delegació. 

DIFUSIÓ 

La Trobada té un pressupost aproximat de 3.000 euros, que assumeix majoritàriament 

la mateixa diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Els participants cobreixen la despesa del 

transport fins a Vallirana, i fan una aportació econòmica de tres euros; una part 

d’aquests diners s’entreguen a Càritas Diocesana. 
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AUTORITZACIÓ I INSCRIPCIÓ 

Els responsables de grup han de portar una autorització dels pares o tutors legals, dels 

menors de 18 anys que participen a la Trobada. Us facilitem una proposta. Junt amb 

les autoritzacions caldrà omplir la Fitxa d’inscripció, i entregar el mateix dia de la 

Trobada tres euros per participant. 

En/na.......................................................................................................................  

amb DNI núm..........................., telèfon..........................com a pare, mare o tutor 

d’en/de na ........................................................................................................... 

l’autoritza a participar en la Trobada diocesana d’adolescents i joves, que es durà 

a terme a Vallirana, el dissabte 20 de febrer de 2016. Fa extensiva aquesta autorització 

a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema 

urgència, i sota la direcció facultativa adequada. 

Data,  

Signatura, 

MATERIAL PREVI 

Per finalitzar us proposem un senzill material per a preparar-vos per a la Trobada 

diocesana d’adolescents i joves, un recull de propostes. Això ha d’anar acompanyat de 

la invitació i la motivació als nois i noies; us pot ajudar el cartell, un senzill testimoni 

d’algú que hagi participat alguna vegada en la Trobada, recordar junts la darrere 

edició,... 

És una proposta bàsica que vosaltres (catequistes, animadors, monitors) haureu de 

complementar, si ho creieu convenient, amb alguna activitat. 

En paral·lel caldrà inscriure’s a la Trobada. Al lloc web de la Delegació trobareu el 

formulari per a fer-ho. La inscripció a la Trobada és de tres euros, que s’entregaran el 

mateix dia. I abans d’anar a la Trobada haurem de pensar en el després. Us proposem 

dues accions: 

1. Participeu en alguna activitat de servei o voluntariat. És molt probable que a prop 

d’on esteu, tingueu alguna institució on pugueu participar. Si cal, us podem ajudar. 

2. A l’eucaristia del diumenge de la vostra parròquia feu un senzill testimoni presentant 

l’experiència viscuda a la Trobada; això pot anar acompanyat d’un mural, unes 

imatges,... 

Si necessiteu un cop demà envieu un correu electrònic a 

comunitatdacompanyants@bisbatsantfeliu.cat 
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Proposta 1 

Llegir, fer una estona de pregària i aprofundir en el text de la Paràbola del Fill Pròdig. 

El trobareu a l’evangeli de Lluc 15, 11 – 32. 

11 I digué encara: 

--Un home tenia dos fills. 12 Un dia, el més jove digué al pare: 

»--Pare, dóna'm la part de l'herència que em toca. 

»Ell els va repartir els béns. 13 Al cap d'uns quants dies, el més jove va vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners en un país 

llunyà. 
»Un cop allí, dilapidà la seva fortuna portant una vida dissoluta. 14 Quan s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i 

començà a passar necessitat.15 Llavors es va llogar a un propietari d'aquell país, que l'envià als seus camps a pasturar porcs. 16 Tenia ganes 

d'atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. 17 Llavors reflexionà i es digué: "Quants jornalers del meu pare 

tenen pa de sobres i jo aquí m'estic morint de fam! 18 Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu. 19 Ja no 

mereixo que em diguin fill teu; tracta'm com un dels teus jornalers." 20 I se n'anà a trobar el seu pare. 

»Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. 21 El fill li digué: 

»--Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu. 

22 »Però el pare digué als seus criats: 
»--De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l'hi, poseu-li també l'anell i les sandàlies, 23 porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i 

celebrem-ho, 24 perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat. 

»I es posaren a celebrar-ho. 

25 »Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan, de tornada, s'acostava a la casa, va sentir músiques i balls 26 i cridà un dels criats per 

preguntar-li què era allò. 27 Ell li digué: 

»--El teu germà ha tornat. El teu pare l'ha retrobat en bona salut i ha fet matar el vedell gras. 

28 »El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava. 29 Però ell li respongué: 

»--Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels teus manaments, i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer festa 
amb els meus amics. 30 En canvi, quan ha tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras. 

31 »El pare li contestà: 

»--Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. 32 Però calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat 

a la vida, estava perdut i l'hem retrobat. 

 

Proposta 2 

Escoltar i fer una estona de pregària amb l’Himne que han preparat Canta la teva Fe. 

http://aplec.wp.arqtgn.cat/wp-content/uploads/sites/22/2015/09/Feli%C3%A7os-els-

misericordiosos.mp3 

FELIÇOS ELS MISERICORDIOSOS (Mt 5, 7)  
 
Sereu feliços els misericordiosos  
si us perdoneu i us compadiu, 
com el Pare és compassiu i benigne 
lent per al càstig, ric en l'amor...  
 
No he vingut a cridar als justos 
(que judiquen sens pietat) 
he cridat als pecadors! perquè... 
 
Hi haurà 
molta més alegria en el cel per un sol convertit 
que no pas per noranta-nou justos 
que es pensen que no s'han de convertir... 

 
He deixat avui la casa del meu Pare 
per anar-me'n a un país llunyà, 
tornaré amb el meu germà 
a les espatlles per poder-ho celebrar plegats! 
 
No he vingut... 
Hi haurà ...  
 
Fill meu, tu sempre ets amb mi (sempre ets amb mi) 
i tot el que és meu és teu,  
però ara cal que celebrem (cal que celebrem) 
que hàgim retrobat el teu germà!  
 
Hi haurà ... 

 
Proposta 3 

Treballar les fitxes que hem elaborat des del SIJ en motiu de l’Any sant de la 

Misericòrdia. 

http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/2845/ca/Fitxa_1_MISERIC

%C3%83%E2%80%99RDIA.pdf 

Us demanem que plasmeu en una cartolina les conclusions del treball previ. Podeu 

intentar respondre què és la Misericòrdia? o com la vivim? o com la comuniquem?, 

amb unes imatges, frases, ... Aquesta cartolina la porteu el dia de la Trobada, i 

l’entregueu a les inscripcions. 
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FITXA D’INSCRIPCIÓ Aquesta fitxa està pensada per a cada parròquia (o similar) 

NOM DEL GRUP: 
 POBLACIÓ: 

 ARXIPRESTAT: 

   Bruguers 

   Sant Boi de Llobregat 

   Sant Vicenç dels Horts 

   Sant Feliu de Llobregat 

   Montserrat 

   Piera – Capellades 

   Anoia 

   Vilafranca del Penedès 

  
 Garraf 

 

 PERSONA DE CONTACTE 

  Nom i cognoms: 

  Correu electrònic: 

  Telèfons: 

 Els membres del grup provenen de les següents realitats: 
(marca totes les que correspongui) 

   Catequesi de confirmació 

    Grup de joves de la parròquia 

   Escolania 

   Escola cristiana 

   Moviment d’acció catòlica 

   Centre d’Esplai 

   Agrupament Escolta 

   Voluntariat i servei 

   Altres moviments apostòlics 

   Altres 

 Distribució per edats dels membres del grup (us indiquem l’any de naixement): 

   2003 i 2002  

   2001 i 2000  

   1.999 i 1998  

   1997 – 1994 Els catequistes, animadors, 

monitors, consiliaris i preveres, us 

podeu distribuir en qualsevol 

d’aquests grups 

   1993 – 1984 

   1983 - ... 

   Talleristes 

ATENCIÓ: ens la podeu enviar per correu electrònic (santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat), i porteu-la omplerta i 

impresa el dia de la Trobada a les inscripcions. 

 


