
(de 13 a 18 anys)

God is with me



Aquesta catequesi, pensada per fer amb 
adolescents, ha estat elaborada seguint 
la metodologia de Life Teen que separa 
la sessió (Life Night) de 1h 30’ en quatre 
parts:  Gather (acollida: berenar/sopar+joc 
inicial),  Proclaim( xerrada d’un catequista), 
Break  (momentde compartir amb els joves) 
i  Send  (pregària final). Podeu adaptar aquest 
esquema en la vostra pròpia metodologia 
sent fidels a l’essència del futur beat Joan 
Roig que es recull en aquest document.

Objectiu
- Presentar la figura i Santedat de Joan Roig
com un exemple de vida pels joves.
- Fer atractiva la santedat com una vocació
per a tots els membres de l’Església.

Moments claus
De la Vida d’en Joan Roig:

- Infància i trasllat a El Masnou.
En Joan Roig és un noi que neix en el si d’una 
família catòlica i benestant de Barcelona. Té 
dues germanes, la Beatriu i la Maria Lourdes. 
Als 17 anys tota la família es trasllada a El 
Masnou a causa d’uns problemes econòmics 
que pateix el seu pare. És una situació 
complicada per a la família i especialment

pel Joan que es veu obligat a deixar els 
estudis de forma presencial i posar-se a 
treballar de dependent d’una botiga de roba 
d’una fàbrica tèxtil al barri del Poble Sec. 
Així doncs, en Joan treballa durant el matí i 
aprofita les nits per estudiar.
- Vida d’entrega a la Parròquia de Sant
Pere del Masnou i a la Federació de Joves
Cristians de Catalunya (FJCC).
Té molt clar que la seva missió és la de viure
la fe i transmetre-la als altres. És catequista
d’un grup de joves de la FJCC que es deia
Mar Blava. Troba moments en el seu dia a dia
per estar amb el Senyor, anar a missa diària i
pregar.
- Als 19 anys mor màrtir.
El 18 de juliol de 1936 comença la guerra
civil espanyola, que desencadena també
una violenta persecució contra l’Església
catòlica. Joan Roig i Diggle té 19 anys i viu
amb la seva mare i les seves germanes a
El Masnou, el seu pare està amagat per. En
Joan és cristià i no se n’amaga. A El Masnou
tothom ho sap, perquè el veuen sovint resant
al temple parroquial. Joan estimava l’església
parroquial de Sant Pere i havia arribat a dir
que, si la cremaven, ell es lligaria en braços
en creu al temple, i que l’haurien de cremar a
ell també.
- Mor perdonant.
L’ última cosa que va fer abans de morir va
ser perdonar els seus botxins.
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Idees Clau:  La Santedat

- La santedat és una crida universal, també 
per a cada jove.
- Ser sant és el veritable estil de vida que es 
duu a terme amb les petites coses del dia
a dia, dins de la nostra quotidianitat.
- La santedat consisteix en una entrega total 
a Crist, viure la vida en resposta a la crida
del Senyor que es manifesta en la relació 
amb la nostre família, els nostres amics,
companys de classe, etc.
- Per fer créixer la nostra relació amb el 
Senyor, cal una vida enfocada amb el
sagrament de l’Eucaristia com a centre.
- Joan Roig i Diggle és un testimoni 
d’aquesta crida.

Paraules Clau:  S antedat, Testimoni, Martiri, 
Comunitat, Fiat.

Enviroment:
ambientació del local

Una de les idees claus que hem repetit és 
que la santedat resideix en fer extraordinari 
l’ordinari, per això, en aquesta Life Night 
us convidem a innovar i ser creatius tot 
convertint allò que sempre utilitzeu en 
extraordinari.
Propostes:
Utilitzar unes estovalles diferents, més 
elegants o si cal fer canviar-les, avui és un 
bon dia per estrenar-ne unes de noves. 
Pel que fa al menjar comprar coses amb 
un “extra”. Per exemple: oreo doble crema, 
cookies doble xocolata, xips o pizza amb 
extra de formatge. És un bon dia per estrenar 
alguna cosa i cuidar molt bé tots els detalls.

Podem també rebre els joves amb música 
animada.

Social Media Hashtags
 #JoanRoigiDiggle #GodIsWithMe

Gather
Benvinguda i oració (5 min)

Doneu la benvinguda a tots els joves, feu 
una oració plegats i, tot seguit, comenceu a 
berenar o sopar.

Joc: El pilla-pilla al revés (15 min)

El joc del pilla-pilla al revés consisteix en que 
tots els joves del grup pillen a una persona 
del grup, l’Arnau. Quan un altre membre 
del grup, la Mercè, pilla a l’Arnau, tots els 
membres del grup, inclòs l’Arnau pillen ara 
a la Mercè. Per fomentar que el grup pilli 
a l’Arnau, els Core Members (animadors o 
catequistes) donaran un petit premi (polsera 
God is with me de Joan Roig).
Aquest joc ens ajudarà a explicar en el 
Proclaim que cada persona té un camí de 
santedat únic i irrepetible. Quan perdem la 
nostra vida per Crist, la guanyem.

Proclaim

Punts de reflexió pel catequista que faci la 
xerrada:

Comenceu el Proclaim demanant als joves 
que facin una llista de totes les experiències 
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que han viscut i que no haguessin succeït 
sense un sí per part seva. Poden ser coses 
tan quotidianes com anar a sopar amb uns 
amics, o també vivències més excepcionals 
com marxar fora a estudiar, tenir parella, etc.

El sí:  camí cap a la Santedat

Durant el nostre dia a dia diem sí molt 
sovint, tant pot ser per fer un favor que et 
demanen a casa o bé comprometre’s amb 
un voluntariat, començar un extraescolar, 
etc. Sempre que diem sí renunciem a alguna 
altra cosa: triem una cosa i en deixem de fer 
una altra.
- Quan la mare/pare et demanen anar a
comprar el pa i dius sí, tot i que pot fer molta
mandra i has de renunciar a allò que estàs
fent (com pot ser mirar l’Instagram ;)) gràcies
a aquesta renúncia teniu pa acabat de fer
per esmorzar o dinar...
- Quan diem sí a marxar unes setmanes a
Anglaterra o Irlanda a fer una estada en una
família per aprendre anglès, renunciem a
passar aquells dies d’estiu amb els nostres,
però gràcies a això millora el teu anglès, tens
una experiència diferent que et fa créixer.
- Quan dius sí a apuntar-te a Life Teen/
Catequesi/ Grup de Joves i et compromets
a venir cada X temps renuncies a poder
quedar amb els teus amics en aquella estona
que dura però, gràcies a això pots conèixer
de més a prop a Déu i també a altres joves
que acabaran sent també els teus amics.
Podeu afegir tots els exemples que us
vinguin al cap i que puguin ser més
significatius pel vostre grup de joves.
De moment hem estat presentant situacions
en què, encara que hi hagi una renúncia,
obtenim una cosa bona: fer feliços a la

família, millorar el nostre nivell d’anglès, 
conèixer nous amics... Però què passa quan 
a simple vista, hem de dir “sí” i hem d’acollir 
coses que no són aparentment bones: la 
mort d’una persona estimada, que un familiar 
estigui a l’atur, etc.
Nosaltres com a cristians, creiem que tot 
allò que el Senyor posa en el nostre camí té 
un sentit i tal com diu Sant Pau a la carta als 
Romans: S abem que Déu ho disposa tot en 
bé dels qui l’estimen, dels qui ell ha decidit 
cridar ( Rm 8,28).Per tant, en disposar la 
nostra confiança en Déu, estem segurs que 
no ens decebrà, perquè si va ressuscitar al 
seu fill, què no pot fer amb nosaltres?
Per tant, entenem que la Santedat és acollir 
tot el que el Senyor ens regala cada dia, 
encara que no ho entenguem avui ( sobretot 
insistiu en les coses ordinàries del dia).

Els sís de Joan Roig

 La vida de Joan Roig és un clar exemple de 
confiança plena en el Senyor. El seu amor 
per Déu li va permetre viure cada moment 
entregant-se als altres, sent plenament 
conscient que allò el feia feliç.
D’aquest jove de 19 anys destaquem tres 
Sís que us poden servir per parlar del Sí 
incondicional al Senyor.

1. Sí al tancament del negoci del seu pare.

Malauradament el 1934 el seu pare va haver 
de tancar el negoci. Aquest fet va fer canviar 
radicalment la forma de vida de la família 
Roig Diggle. Tota la família es va haver de 
traslladar a El Masnou i en Joan, amb 17 anys 
per ajudar econòmicament a la seva família, 
va deixar l’escola de Barcelona per posar-
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se a treballar de dependent d’una botiga de 
roba d’una fàbrica tèxtil al barri del Poble 
Sec.
Cada dia es llevava a la matinada per tal de 
fer companyia al Sagrari i anar a Missa a la 
Parròquia de Sant Pere del Masnou. Després, 
anava a treballar a Barcelona amb tren, i ja 
cap al tard, tornava al Masnou per seguir 
estudiant i fer diverses obres d’apostolat. 
Descansava en el Senyor, i trobava en la 
Comunió el seu veritable aliment .

2. Sí al servei a l’Església i a l’apostolat
sense horaris.

Quan en Joan va arribar a El Masnou, 
anhelava tenir una comunitat. La va trobar 
en la Parròquia de Sant Pere del Masnou 
juntament amb la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya (FJCC). El grup 
de la Federació a El Masnou es deia “Mar 
Blava”. En els fejocistes en Joan entén que 
té una missió important: la de viure la fe i 
transmetre-la als altres. I sent la importància 
de viure la fe acompanyat, al costat dels 
companys de grup i també dels “capellans 
amics dels joves”.

3. Sí al martiri, a morir per Crist.

Amb 19 anys, el mossèn de la Parròquia li 
confia l’ecuaristia a Joan per tal de repartir-
la pels veïns del poble. Era la nit de l’11 de 
setembre del 1939, davant del seu domicili es 
varen sentir fortes frenades de cotxe i poc 
després uns cops molt forts i crits davant la 
porta de casa seva. En Joan, molt conscient 
del que li podia passar, va combregar amb 
l’Eucaristia que se li havia confiat i sense 
perdre la serenitat, va obrir la porta, els 

botxins van entrar a casa seva apuntant-
lo amb pistoles i el porten al dormitori. Ho 
registren tot, buscant armes i coses de valor. 
Finalment, decideixen emportar-se el jove. 
Abans de marxar, li diu a la seva mare: “God 
is with me” (“Déu és amb mi”).
Després de tota una nit donant voltes 
amb cotxe el porten a prop del cementiri 
de Santa Coloma. Els seus propis botxins 
afirmem que en Joan els va commoure 
per tot el que deia i de la manera com els 
tractava. El mataren durant la matinada del 
dia 12, l’última cosa que va fer en Joan va ser 
perdonar-los com Jesús mateix va fer a la 
creu.

 Joan Roig: Model de Santedat

Per ser Sants, no ens cal patir un martiri, i 
pensar que Joan Roig serà beat únicament 
pel seu martiri és un error. Si us heu fixat, 
avui en el sopar hem menjat les coses 
de sempre però amb un extra, hem fet 
que l’ordinari, de sempre, sigui especial, 
extraordinari. En aquesta idea resideix la 
santedat.
I no és cosa fàcil, perquè si Joan Roig va ser 
capaç de donar la seva vida per Crist, fou 
únicament perquè al llarg de la seva vida va 
estar preparant-se acollint amb confiança 
allò que el Senyor li va posar en el seu camí. 
Tu també estàs cridat a ser Sant i Santa!
COM? Estimant a Déu sobre totes les coses, 
confinat en els plans que té el Senyor per a 
tu i veient el rostre de Crist en l’altre.

Vídeo de presentació del beat Joan Roig que 
servirà per recopilar tot el que s’ha estat 
parlant.
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Break
Moment de compartir amb els joves.
Algunes de les preguntes que podeu 
plantejar als joves del vostre grup són:

- Què és el que més et sorprèn de Joan
Roig?
- Què enteneu per Santedat?
- Com podem ser Sants en el nostre dia a
dia (en la nostra escola, amics, família, etc.)?
- Després d’escoltar el seu testimoni, pensa
en la teva relació amb el Senyor: desitges
tenir una millor relació amb el Senyor? Per
què?

Send
Com ja hem fet palès a l’inici de la catequesi, 
en Joan Roig tenia una gran devoció per 
la contemplació del Santíssim Sagrament. 
S’aixecava abans per poder participar de la 
Missa diària i passar una estona davant del 
Senyor,

Per això, per aquesta última part de la 
sessió, us convidem a preparar la capella per 
exposar el Santíssim. Us convidem a cuidar 
cada detall, recordeu que és important 
transmetre el missatge de convertir en 
extraordinari l’ordinari: podeu posar flors, 
il·luminació, les lletres de EDGE o LIFE TEEN. 
Fins i tot una imatge de la Mare de Déu a la 
que Joan Roig tenia gran devoció.

Una possible proposta per aquesta estona 
de pregària podria ser:
- Entrada del Santíssim Sagrament amb el
cant: Som aquí per tu de Worship.cat.
- Després del cant, deixar una estona de
silenci amb puntejat i llegir el fragment de
l’Evangeli de Joan 21, 15-22.

- El Mossèn que exposi el Santíssim pot fer
un breu comentari on lligui aquest desig que
els joves han mostrat en el Break de tenir una
relació més propera amb el Senyor i aquest
Sí incondicional de Pere i també de Joan
Roig.
- Estona de silenci per pregar tot el que
hem viscut durant aquesta catequesi.
Es pot convidar als joves a que escriguin
en un paper un sí concret que vulguin
comprometre’s amb el Senyor. Per exemple,
dedicar 15’ del dia a pregar, ajudar aquell
company que sé que no va prou bé en
alguna matèria, etc.
- Cançó i Benedicció
- Oració final del Joan

Senyor, ajuda’ns a tots els joves a trobar en 
tu el sentit i la força de la vida, i que com 
en Joan siguin veritables deixebles teus i 
testimonis del teu Amor; i així, impulsats 
per la teva gràcia, busquem constantment 
l’evangelització i transformació del món.

Et demanem que beneeixis la teva Església 
de Barcelona amb la canonització del 
beat Joan i que per la seva intercessió 
ens concedeixis, si és la teva voluntat, els 
favors que en silenci et demanem.
(BREU SILENCI) Amén.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

- Cant Final: Et seguiré de Worship.cat.

Un cop acabi la Catequesi de Joan Roig, els 
joves es poden de record del futur beat: una 
estampa i una polsera amb la frase que va 
dir a la seva mare abans que els seus botxins 
se l’enduguessin de casa “God is with me”.
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