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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 

  



 

2 Trobada diocesana d’adolescents i joves 

 

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. 


