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Es tracta més aviat de posar en joc l’astúcia, l’enginy i el coneixement que tenen 

els mateixos joves de la sensibilitat, el llenguatge i les problemàtiques dels altres 

joves. [CV 203] 
 

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 
notes de 

l'acció 
catòica 

Evangelitza
ció 

Vinculaci
ó al bisbe 

Laïcat 

Organitza
ció 
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La franja d’edat que hem d’atendre és molt àmplia i variada; des 

dels 16 anys fins als 29 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, 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; sabent-se cridat a la missió, urgent i 

permanent; per la identificació amb la parròquia i la participació en 

l’eucaristia; per la presència dels preveres; i per la diòcesi. 

 

El DOCUMENT FINAL del Sínode Els joves, la fe i el discerniment 

vocacional, actualitza el veure – jutjar – actuar, amb el reconèixer – 

interpretar – escollir, a partir del text dels deixebles d’Emaús. 

(Document final, 4) 
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Juntament amb les estratègies del fals culte a la joventut i a l’aparença, avui es 

promou una espiritualitat sense Déu, una afectivitat sense comunitat i sense 

compromís amb els qui sofreixen, una por als pobres vistos com a éssers perillosos, 

i una sèrie d’ofertes que pretenen fer-vos creure en un futur paradisíac que sempre 

es postergarà per a més endavant. No vull pas proposar-vos això, i amb tot el meu 

afecte vull advertir-vos que no us deixeu dominar per aquesta ideologia que no us 

tornarà més joves, sinó que us convertirà en esclaus. Us proposo un altre camí, fet 

de llibertat, d’entusiasme, de creativitat, d’horitzons nous, però conreant al mateix 

temps aquestes arrels que alimenten i sostenen. [CV 184] 

 

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. 

 

 

Adolescents 
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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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 l’Equip del santfeliuJove. 

 

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, que et reforci com a persona creient 

i en el servei de catequista d’adolescents i joves. 

 

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. 
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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. 

 

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 existeixen 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. 

 

 


