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EL MÓN INFANTIL

QUÈ TROBAREM EN AQUEST APARTAT?

BREU INTRODUCCIÓ:

La tasca educativa amb els infants demana un coneixement essencial dels infants: el seu procés 
de creixement, les seves necessitats afectives i educatives que caldrà treballar, el llenguatge i les 
dinàmiques que hem d'emprar, etc. i tot això, perquè creiem que és important ser-hi al costat dels 
infants. Ells, millor que cap altre, són els cridats a transformar la nostra realitat present i futura. 
No defallim mai per tal d'aprofundir en el coneixement del món infantil!

ESQUEMA DEL MATERIAL APORTAT:

REFLEXIÓ: PSICOLOGIA EVOLUTIVA

EINES: QUADRES-SÍNTESI PER ETAPES

TESTIMONI: LA NOSTRA VISIÓ DEL MÓN INFANTIL

PREGÀRIA:

QUE L'INFANT EM SALVI
Quan el fracàs per no poder-me fer a mi mateix
em torni ressentit i dur,
feu, Senyor, que el cor dels infants em torni la tendresa.

Quan el perill de la vanitat
em torni orgullòs i cregut
feu, Senyor, que l'actitud alegre i dessinteressada dels infants em torni humil.

Quan la desesperació per destacar,
em faci agressiu i desconfiat,
feu, Senyor, que la impotència de l'infant em torni la pau.

Quan les coses que tinc
em facin creure'm el que no sóc,
feu, Senyor, que l'alegria desbordant dels infants em faci tocar de nou de peus a terra.

Quan la seguretat en mi mateix
em doni falses seguretats que no tinc
feu, Senyor, que la inseguretat dels infants em faci de nou ser com un infant.

Que a través de les seves alegries, incerteses, equivocacions... naturalitat...
els infants em salvin, Senyor, i pugui ser comptat entre els teus petits.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- PMI.
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PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Podem dir que la psicologia, fonament de tota intervenció educativa. Quan hem decidit fer de la 
nostra acció una intervenció educativa ens hem hagut de plantejar un Model d’Home, uns valors 
que  cal  transmetre  als  infants  i  adolescents.  La  nostra  tasca  com a  animadors  consisteix  a 
treballar  perquè  els  infants,  condicionats  pel  medi  que  els  envolta  prenguin  unes  accions 
concretes,  triïn  uns  valors,  optin  per  una  manera  de  ser.  Les  benaurances  o  les  nostres 
Conviccions poden ser la formulació escrita del nostre projecte, cap el qual volem educar.

Amb aquest  planteig,  també volem ajudar els  infants  i  els  adolescents en el  seu creixement 
personal, en el seu desenvolupament.

La pretensió de la psicologia és conèixer la persona humana. En funció de l'edat cronològica de 
la persona, la psicologia evolutiva vol establir els nivells de desenvolupament en cadascuna de 
les dimensions de la persona i allò que és necessari per avançar en el seu camí cap a la maduresa.

La psicologia ens servirà,  a l'hora d'educar,  per a conèixer la persona en cada moment i  les 
"raons" del seu comportament.

ELEMENTS PER A CONÈIXER ELS INFANTS

L'instrument essencial per al coneixement de l'infant és l'observació de les seves manifestacions i 
dels diversos moments en què es produeixen. L'ordre que haurem de seguir és el següent:

1. Alguns conceptes de psicologia evolutiva que ens caldrà conèixer per fonamentar tot 
l’estudi posterior del grup o dels infants.

2. Un  estudi  del  nostre  grup  i  les  seves  característiques  comparant-los  amb  la  nostra 
observació.

3. L’observació i  el  coneixement  de cadascun dels  nostres infants,  sense oblidar-ne cap 
perquè tots tenen la seva realitat i problemàtica diferent.

De tot aquest estudi n'hem de deduir les necessitats i capacitats actuals del nostre grup d'infants, 
sobre les quals fonamentem els objectius que volem aconseguir.

o Entenem per necessitats els estímuls, idees, continguts o ajudes concretes que fan falta als 
infants en una fase determinada.

o Entenem per capacitats les possibilitats d'acció, pensament o interès que apareixen com a 
fruit del creixement en aquella fase.

CARACTERÍSTIQUES DEL DESENVOLUPAMENT

La persona no és un ésser passiu. Ben al contrari, la persona és un ésser actiu, que va canviant, és 
a  dir,  que  creix  i  es  desenvolupa.  El  creixement  es  refereix  als  canvis  quantitatius  i  el 
desenvolupament als canvis qualitatius, és a dir, a una transformació de les estructures, a unes 
noves formes de funcionament. Aquest desenvolupament suposa una adaptació, que ve donada 
per l'equilibri entre dos factors: assimilació i acomodació:

o L'assimilació serà la incorporació d'alguns aspectes de la realitat a les pròpies estructures 
de la persona.

o L'acomodació serà la transformació o modificació de les pròpies estructures en funció de 
la realitat.
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Tot i haver-hi diferències en el ritme i la forma del desenvolupament en les diferents persones, hi 
ha un ordre comú a l’espècie humana i uns factors d'influència:

1. El desenvolupament es regeix per un procés de maduració intern i global. Hi ha un ritme 
establert determinat per una sèrie de predisposicions i potencialitats que té l'individu en 
néixer. Aquesta característica té dues conseqüències educatives importants:

• El desenvolupament d'una facultat (intel·ligència, voluntat, sentit moral, etc.) no es 
pot concebre al marge d'una harmonia global. 

• En aquest procés hi ha uns moments maduratius adequats per a cada acció, que hem 
de  respectar  si  volem  ajudar  l'infant  en  el  desenvolupament  de  les  seves 
potencialitats. L'educador no por imposar el seu ritme i ha d'adaptar-se al ritme de 
maduració de l'infant.

2. El desenvolupament es modula per un procés d’aprenentatge fruit de l’acció del medi. La 
persona  no  viu  aïllada  i  el  medi  en  el  que  viu  exerceix  gran  influència  en  el  seu 
desenvolupament, a més necessita d’aquest medi per esdevenir una persona humana.

3. Com a conseqüència del que acabem de dir, el desenvolupament de l’infant es fa seguint 
unes fases determinades que han de ser viscudes i assumides en el seu ritme de maduració 
personal.

4. En  cadascuna  d’aquestes  fases  de  desnvolupament,  la  maduració  segueix  uns  ritmes 
propis.

5. El  desenvolupament  de  l’infant  marxa  en  la  direcció  del  concret  a  l’abstracte  i  dels 
aspectes subjectius als objectius.

Arran de tot el que acabem de dir, podem fer una aproximació a la psicologia evolutiva dels 
infants segons les edats. Ho exposarem en els quadres següents. 1

1 Tot aquest estudi sobre la psicologia evolutiva està tret del PEC del centre de Llefià, el qual està basat en el 
material de formació de monitors de l'Escola de l'Esplai de Barcelona.
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DESCOBERTA DEL MÓN INFANTIL

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

En parlar dels infants del barri indubtablement estem, d'alguna manera, fent una radiografia més 
general dels infants d'avui dia.

Els  amics acostumen a ser  constants, perquè són els que es troben tots els dies al carrer i a 
l'escola.

Són fills de famílies senzilles, a nivell d'ingressos (famílies treballadores com ja hem dit) i a 
nivell de formació: la majoria tenen una formació bàsica, insuficient moltes vegades.

Beuen els "ideals de la  societat de consum" i d'una manera preocupant pels seus formadors. 
Moltes vegades aspiren no a ser persones amb grans ideals, sinó a tenir moltes coses i arribar 
molt lluny...

El fet de viure tota la família en la mateixa vivenda els ha fet  heretar dels pares els conflictes 
familiars (separacions dels pares, incomprensions generacionals, alcohol...), la pobresa cultural i 
l'estretor econòmica.

La població infantil que coneixem, la podem emmarcar en  tres sectors: hií ha un sector que 
pateix problemes de marginació; un altre sector més ampli que es defensa amb "normalitat" i, un 
tercer, s'obrirà pas cap el futur sense problemes.

L'escola pública és per a ells un punt important de referència, tant a nivell d'aprenentatge com a 
nivell de convivència com a nivell d'activitats extraescolars. L'èxit o el fracàs, la participació o 
l'absentisme en l'etapa de l'escola obligatòria marcarà els passos futurs d'aquesta canalla.

Si haguèssim de buscar una sèrie de  trets que definissin (globalment) els infants del nostre 
barri, potser en destacaríem els següents:

- No tenen una referència clara. Aquesta, que hauria de provenir dels pares, queda diluïda 
per  la  influència  que  reben  de  la  televisió  i  dels  altres  infants.  De  vegades,  inclús,  la 
referència que troben a casa els és bastant negativa (problemes de separacions, d'alcohol o de 
manca de treball).

- Reben, doncs, molta influència dels mitjans de comunicació.

- Acostumen a patir mancances afectives per la falta d'un dels progenitors i/o perquè aquests 
no s'hi poden dedicar gaire als fills.

- Són molt conscients que viuen dins una societat competitiva i aspiren a reeixir socialment i 
econòmicament.

- Donen poc valor a tot el que sigui  crèixer personalment. En aquest sentit valoren poc la 
cultura i l'aprenentatge personal.

- Reben una educació molt sexista, ja a casa seva amb rols socials molt marcats i separats.

- Són bastant consentits, degut sobretot a la falta d'una dedicació acurada per part dels pares. 
És per això, que no valoren el que costen realment les coses i per a ells el tenir coses és una 
qüestió fonamental.

- Veuen el futur real amb indiferència, sense preocupar-los massa.
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RESPOSTA DELS INFANTS

Envoltats d'aquestes característiques la resposta que acostumem a trobar en ells són també les 
següents:

- Són apàtics. els costa il.lusionar-se per res.

- Són competitius de mena.

- Són capritxosos, perquè estan acostumats a aconseguir les coses.

- No tenen una identitat equilibrada ni afectivament ni psicològicament. Sovint ens semblen 
molt pillos i espabilats per a la seva edat.

- Els hi manca una escala de valors concreta sobre la que poder anar construint la seva.

- Són  masclistes.  La filla  acostuma a  assumir  molt  aviat  la  responsabilitat  de  les  tasques 
cassolanes i la "tutela" dels germans.

- Són molt desperts: de seguida capten allò que els frapa o els interessa.

LA NOSTRA VISIÓ DEL MÓN INFANTIL2

En la nostra tasca educativa nosaltres plantegem una sèrie de valors que ens fa incidir d'una 
manera concreta sobre la realitat que acabem de descriure. Aquests, de forma abreujada, són els 
següents:

La convicció que l'infant és, des d'ara, una persona, i  per tant un subjecte amb el que cal 
dialogar i al que cal respectar, tot partint des de la seva comprensió de si mateix i del seu entorn. 
Aquest  punt  de  partida  ens  demana  saber  descobrir  com  són:  el  seu  llenguatge,  els  seus 
interessos, allò que els il.lusiona i allò que necessiten. Conèixer les seves aspiracions, quins són 
els seus somnis. Conèixer les fases del seu creixement.
Els infants s'expressen en el lloc on són. Això implica que hem de saber com és el món concret 
que els envolta i com els influeix: conèixer les característiques del lloc on viuen (la seva família, 
les relacions que s'hi donen, l'escola, el barri...). Ens és important saber analitzar tots aquests 
àmbits per tenir notícia de quines situacions hi viuen i què se'ls està transmetent en cada un d'ells 
i com influeix tot plegat en la vida dels infants. És important, també, preguntar-nos com valora 
la nostra societat a aquests infants: com els veu i què n'espera.

Els infants són receptius i la seva vida és un llibre obert del que es viu al seu voltant. Per això 
nosaltres, com a educadors, a més de saber ser molt coherents amb els valors que els volem 
transmetre ens hem de fixar bé en les respostes que van donant: què va assimilant, què és el 
que refusa sistemàticament, què no li agrada, qué voldria canviar, quines coses noves aporta al 
seu entorn... i saber valorar aquesta postura seva "crítica".

2 PEC del centre de Pomar (Badalona).
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L'ORGANITZACIÓ D'INFANTS

QUÈ TROBAREM EN AQUEST APARTAT?

BREU INTRODUCCIÓ:

Si el MIJAC és dels infants, tota la seva organització ha d'estar al seu servei. Aquest és el sentit 
que té entre nosaltres l'organització d'infants. Al darrere hi ha la convicció que els infaants també 
poden fer experiència d'Església i poden responsabilitzar-se del que decideixen i fan.

ESQUEMA DEL MATERIAL APORTAT:

REFLEXIONS I TESTIMONIS:

o BREU HISTÒRIA DE L'ORGANITZACIÓ D'INFANTS
o LES COORDINADORES D'INFANTS
o HISTÒRIA DEL CAJIM
o SENTIT DE L'ORGANITZACIÓ D'INFANTS
o TESTIMONI COLLBLANC

RdV SOBRE L'ORGANITZACIÓ D'INFANTS

PREGÀRIA:

PREGÀRIA D'UN INFANT

Amic Jesús, jo sé que escoltes els petits
fins i tot amb més interès que als que es creuen savis o entesos.
Si escoltes els petits, Senyor, escolta'm el que et vull dir:

Sé que sóc ben poca cosa. Ja ho sé.
I que el meu món no compta per a la gent gran.
Pel que em volen fer creure, els adults ho tenen tot,
ho saben tot i fan i desfan a plaer,
i em diuen que són molt feliços essent com són.
Però, saps? Les seves cares no expressen això que diuen
i els veig amb moltes pors i angoixats.

Sempre em parlen des de dalt del seu pedestal,
no em deixen decidir res important,
són els meus protectors i he d'assumir el rol que ells em donen,
i em fan sentir un inútil a casa meva.

Jesús, tu que també vas ser un infant,
dóna'm la força necessària per fer-me escoltar
sense deixar de ser el preferit del teu Regne.
Gràcies, amic Jesús. T'estimo.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- PMI
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- L'originalitat del MIJAC.
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BREU HISTÒRIA DE L’ORGANITZACIÓ DE NENS AL MIJAC3

INTRODUCCIÓ:

La vida del Moviment (en el que respecta a l’organització d’infants) està organitzada de cara a 
viure les conviccions del MIJAC i a tenir un esperit eclesial. La participació en aquesta vida 
possibilita doncs:

- Fer una experiència eclesial en clau de Moviment cristià.

- Participar de la identitat evangelitzadora del Moviment .

- Compartir allò que fem.

- Tenir uns punts de referència evangèlics i testimonials.

La participació dels infants en l’organització diocesana dependrà del procés dels grups d’infants 
d'un centre. Aquesta consistirà bàsicament i progressivament en:

- Que es participi a les coordinadores d’infants.

- Que es  participi  en  el  calendari  diocesà  de  la  Campanya,  que  acaba  amb la  Trobada 
diocesana d’infants (moment privilegiat per compartir amb altres centres i amb d'altres 
infants el que s'ha anat fent durant el curs).

- Participar a l’Assemblea diocesana d’infants.

En el seu moment es va triar la coordinadora d’infants com a mitjà per treballar l’organització 
infantil, perquè era un mitjà vàlid que ja es feia servir en els centres on els grups es coordinaven 
a  través  de  la  coordinadora  d’infants  del  centre  i  en  algunes  zones.  Aquesta  coordinació 
aportava i rebia vida dels grups. És per això que vam optar per les coordinadores d’infants i es 
dóna un pas endavant perquè crèiem que així possibilitaríem que els infants diguessin la seva, 
que s'organitzessin, que gestionessin, que es responsabilitzessin, que es posessin en Moviment, 
que fessin grup amb altres nens des de les diverses plataformes de coordinació, que compartissin 
allò que viuen i fan, que descobrissin que Jesús també fa camí amb ells...

Aquest  pas  va suposar  tenir  fe  en els  nostres  infants,  creure en les seves possibilitats  i  ens 
demanava també un canvi: deixar de tenir nosaltres una pràctica massa protagonista per tal que la 
poguessin tenir els infants i creure'ns que ells poden dur el seu moviment si no els ho impedim i 
els acompanyem en aquest camí.

LA HISTÒRIA:

No ha estat un camí fàcil o assolit en uns dies, aquesta organització és el resultat d'uns 10 anys 
de treball de molta gent: nens i animadors.

• El  curs   1983/84     s'engega  la  revista  Notícies  Peludes,  que  és  l'eina  conjunta  més  antiga  de 
coordinació a la Diòcesi que tenen els nens: els infants portaven els articles a Llúria i la secretària 
diocesana (llavors la Judith Ribas) els passava a mà.

Es fa una mena de campanya a algunes zones on els nens fan una enganxina. No tots els centres 
la segueixen, però es comença a parlar de Campanya.

Algunes zones fan coordinadores d’infants per nivells (preparen trobades per zona i per edats).

3 Barcelona. Gener, 1996.
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• El curs   1984/85  ...

• El curs   1985/86     a la nostra Diòcesi, fruit de l’Assemblea d’animadors, sorgeix com a prioritat el 
potenciar una coordinadora d’infants per tal de donar continuïtat a la prioritat de l'any anterior en el 
que es va treballar el protagonisme de l'infant.

Això queda reforçat amb un pla triennal que surt de Catalunya segons el qual s'ha de desembocar 
en una Trobada general d’infants a nivell catalanobalear.

A  Barcelona  concretem  aquest  pla  de  la  següent  manera:  comencen  a  funcionar  les 
coordinadores de zona en aquelles zones on encara no funcionaven i es fa una trobada general 
per zones, encaminada a possibilitar una Trobada diocesana el curs següent i que culminaria amb 
la MIJACADA a nivell catalanobalear a l'altre curs.

• El curs   1986/87  :  

Es treballa la Campanya: "Estem en moviment".

Se celebra a les cotxeres de Sants la primera Trobada Diocesana d’infants.

Aquesta Trobada la preparen els infants (dos representants de cada zona), que es coordinen a la 
Diòcesi. Tota la Trobada estarà portada pels mateixos infants.

Es parla de la coordinació a tres nivells: centre, zona i Diòcesi i es fan trobades a les zones i a la 
Diòcesi.

En  revista els nens decideixen trobar-se, portar  els articles i  fer  ells  el  muntatge de la seva 
revista (acorden anomenar-se Corresponsals de grups). 

Aquest curs es comença a iniciar una crisi al nostre Moviment, que surt (entre d'altres coses) 
arrel de la coordinació d’infants i que durarà tres anys. Acabarà amb una divisió al Moviment, 
les zones 2 i 3 deixen el MIJAC i formen el CIJAC.

• El curs   1987/88   es torna a convocar als infants (aquesta vegada un per centre), per compartir el que 
estant fent als centres i per començar a preparar la Mijacada del segle.

El lema de la Campanya és: "Actuem on som".

Els infants anomenaran la seva coordinadora: "Los amigos del 17".

Es fa la  Mijacada del segle  a les Llars Mundet de Barcelona. A Barcelona, però, no es va 
valorar positivament, perquè tota ella havia estat preparada pels animadors i els infants van ser 
només consumidors d'activitats.

Es proposa a la Diòcesi fer una Assemblea de nens, que no es pot tirar endavant perquè dues 
zones del Moviment no veuen clara l’organització d’infants. La resta del Moviment sí que veu 
clar que l’organització d’infants ha de passar per aquí.

• El curs   1988/89   es treballa la campanya: "Jo puc participar-hi".

Els infants es van trobant de forma periòdica a la Diòcesi. La coordinadora s'anomenarà "Los 
amigos del 15" (hi ha dos centres que no participen mai a les coordinadores). 

A nivell d’animadors es convoca una Assemblea extraordinària, es va detectant que els centres 
que participen de la coordinació d’infants cada cop s’ho creuen més i els que no hi participen 
cada cop es van despenjant més de la vida i dinàmica del Moviment.

• El curs   1989/90   les zones 2 i 3 no veuen clara l’organització d’infants i deixen el MIJAC. 

Aquest curs es treballa la Campanya: "Actuem i participem, entre tots ho aconseguirem".

La coordinadora d’infants pren el nom de: "Los enrollaos de Barna".
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• El curs   1990/91   es continua amb la mateixa Campanya de l'any anterior.

A nivell d’animadors es veu la dificultat que es dóna als centres per fer tots els passos de la 
Campanya (veure-jutjar-actuar).

Es torna a reprendre el tema de l’Assemblea d’infants que fins ara no s’havia pogut encetar per la 
crisi viscuda a la Diòcesi.

• El curs   1991/92   es treballa la Campanya: “Jo amb el MIJAC comparteixo amistat”.

Amb els “Enrollaos” i amb els animadors es va treballant de cara a fer l’Assemblea d’infants.

Aquest curs es crea un equip de seguiment dels “Enrollaos” format pels membres corresponents 
de  la  CD, els  responsables  de  zona i  dues  animadores  militants.  Es  vol  dinamitzar  més les 
reunions de Los enrollaos, tot aprofundint en el treball que es duu a terme.

Es comença a celebrar la Trobada Diocesana amb un fil conductor.

S’acorda amb Los enrollaos el que parlarem a les seves reunions. Es publica un fulletó amb el 
que s’ha acordat i  s’envia als Responsables dels centres. Es dóna també una carpeta amb el 
material a Los enrollaos.

A l’Assemblea d’animadors de final de curs es pren el compromís de recolzar als infants en la 
decisió  que havien pres  de fer  el  proper  curs la  primera Assemblea d’infants.  Es  llegeix el 
següent resum sobre L’ORGANITZACIÓ D’INFANTS:

“La primera coordinadora d’infants a nivell diocesà va començar el curs 87-88 amb el nom de  Los 
amigos del 17. L’organització a nivell d’infants és vista pel Moviment com un mitjà perquè els infants 
visquin el seu protagonisme i respon a la primera convicció del MIJAC: És un Moviment dels infants i 
preadolescents  que  tendeix  cap  a  un  veritable  protagonisme d’ells  mateixos  en  la  marxa  del  seu 
Moviment.  Aquell  mateix  curs,  la  Comissió  Diocesana  presentà  a  l’Assemblea  d’animadors  la 
proposta de fer una Assemblea d’infants.

Durant aquest temps, els propis infants han entès i assumit el que és la coordinació diocesana i han 
anat,  cada  cop  més,  tenint  protagonisme  en  la  marxa  i  vida  del  Moviment  (veure  els  informes 
d’Enrollaos).

Per tot això, la CD actual hem continuat el treball encetat a nivell d’infants, l’hem recolzat i potenciat. 
Hem continuat el camí encetat, un camí que no és nou, un camí ja fet, que és de tots i que sobretot és 
per als infants.

Durant aquest curs, doncs, fruit d’aquest treball, de la visió de moviment que tenen els propis infants i 
el fet que visquin l’organització com quelcom normal, s’ha arribat a la conclusió de fer una Assemblea 
d’infants per al proper curs.

Amb els “Enrollaos”, s’ha treballat aquest curs i estan engrescats amb la idea, s’ha acordat que es 
parlaria als grups i es donaria una resposta trucant per telèfon a Llúria (ja no ens tornem a trobar fins el 
proper curs). Els centres que han respost han estat: St. Roc, Ciutat Badia, Pomar, Llefià, Sta. Coloma, 
La Pau i Drac Màgic. Tots ells volen tirar endavant amb l’Assemblea.

A nivell d’animadors s’ha anat informant de tots els passos que se seguien .

L’organització d’infants queda contemplada en el nou Reglament de Règim Intern. Amb l’aprovació 
d’aquest RRI, s’acceptaria també, per tant, l’organització d’infants i el curs vinent es faria la seva 
Assemblea. Resta pendent de concretar amb els propis infants com ha de ser aquesta Assemblea, per 
tant tot el que està recollit al RRI pel que fa a la seva organització, està obert a la possibilitat que es 
pugui modificar segons el que proposin els propis nens.

Com a CD, creiem que l’organització d’infants és una forma de que ells siguin més protagonistes en el 
seu Moviment i com a animadors només ens hem de plantejar com acompanyar-los en aquest camí.”

A nivell d’animadors es veu també la necessitat d'una Campanya diocesana més estructurada.
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• El curs   1992/93   es treballa la Campanya: “Dins i fora del MIJAC en marxa t’has de posar”.

Se suprimeixen les zones i la seva organització (perquè demanava un esforç massa important a 
nivell de reunions i de responsabilitats, encara que es perd molta comunicació de la vida dels 
centres).

La coordinadora de revista deixa de fer el muntatge de la revista, perquè es veu més prioritari 
compartir el que fan els centres i parlar de l’organització diocesana (en vistes a l’Assemblea 
diocesana d’infants).

Es planteja que la coordinadora d’economia també parli de l’organització d’infants diocesana. 
No es veu clarament quin ha de ser el seu paper.

El maig del 93 se celebra la I Assemblea diocesana d’infants a Bellvitge. Hi participen les tres 
coordinadores d’infants per decidir el lema de la Campanya que es treballarà el curs vinent; la 
importància de l’economia al MIJAC i quin paper té la revista.

• El curs   1993/94   es treballa la Campanya: “Si trobes un nen marginat, dóna-li una oportunitat”.

A l’equip de responsables de centres no es veu molt clar els passos que s’estan donant a nivell 
d’organització d’infants (no tots els animadors es veuen amb cor d’assumir-la). Sembla que es 
vol córrer massa i no es té una consciència històrica de tot el procés portat a terme.

L’equip d’acompanyament dels infants pren el nom d’equip disc.

Se celebra la  II Assemblea diocesana d’infants. No surt el lema per a la Campanya del curs 
vinent (es veuen dues dificultats: no tots els grups han acabat l’actuar de la Campanya i, encara 
no es coneixen les Prioritats d’infants per als propers dos anys del Moviment). Ho treballaran 
Los enrollaos.

• El curs   1994/95   es treballa la Campanya: “Comença a actuar ja”.

A l’Assemblea d’animadors algun centre qüestiona l’existència de la revista  Notícies Peludes i 
proposa suprimir-la sense passar per les coordinadores d’infants.

L’equip de responsables diocesà encarrega a una persona que reculli la història de la coordinació 
d’infants per treballar-ho a l’equip.

Es  modifica  el  RRI  (Ampliant  tot  el  que  respecta  a  l’organització  d’infants  sense  haver-lo 
treballat amb ells) previ treball d’una comissió i la reflexió realitzada als centres. S’aprova en 
una controvertida Assemblea extraordinària d’animadors.

Se celebra la III Assemblea diocesana d’infants.
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LES COORDINADORES D’INFANTS. ELS SEUS INICIS4

CENTRANT EL TEMA:

Parlaré des de l’any 1987 al 1991 -anys en què gràcies al meu treball a Comissió diocesana de 
Barcelona i Equip Permanent Catalanobalear tinc una certa visió del Moviment.

ELS INICIS:

1978 neix el MIJAC a Manresa. Preocupa definir la seva identitat davant l’esplai, l’escoltisme...

Temes candents d’aquesta primera època:

- La formació: no existia un pla de formació

- La confessionalitat del Moviment.

Temes polèmics sobre les conviccions:

- L'opció pels pobres.

- L’arrelament.

L’organització d’infants:
- La  revista  Notícies  Peludes apareix  el  1982.  S’envien  articles  a  Llúria  i  el  secretari 

diocesà els passa a net. Existien corresponsals als centres.

- Es donen  contactes esporàdics entre centres propers de forma espontània amb petites 
coordinadores que preparaven les trobades. Anys 1984-...

- Curs 1985-86 a l'assemblea d'animadors surt la proposta d’organitzar  trobades de zona 
per preparar la 1ª Trobada diocesana d'infants i la Mijacada del segle del curs 1987-8.

1ª Trobada diocesana d’infants de Barcelona:
• Té  lloc  el  1987 a  les  Cotxeres  de  Sants.  Els  encarregats  de  coordinar-la  és  un  equip 

“especial” format per 2 membres de CD tres infants de cada zona i un animador per zona.

• Valoració dels infants:

- Coses positives:

o Conèixer-nos.

o Hem fet possible la Trobada.

o Ha suposat un esforç, però ha merescut la pena.

- Coses negatives:

o El traspàs d’informacions.

o Que no han participat tots.

o No portar les coses preparades.

A partir d’aquesta valoració surt la lletra i l’Himne del MIJAC.

4 CHELUIS. Sessió d'estudis 1991?
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LES COORDINADORES D’INFANTS SORGEIXEN DE:

- La necessitat de seguir avançant en la definició del Mvt. i en concret el protagonisme dels 
infants “Un Moviment dels i no per als infants”.

- Posar en pràctica el convenciment que l'infant són persones ja des d’infants i per  tant el 
MIJAC no és un espai d'ensinistrament, sinó un lloc on realitzar la seva capacitat militant de 
transformar el seu entorn i construir un món més semblant al Regne de Déu.

- Els infants tenen una capacitat militant: Veure-jutjar-actuar (acció-reflexió-acció).

- S’organitzen: l’estar organitzats i /o en comunitat és el que permet viure en clau d'Evangeli. 
Jesús ens convida a viure en comunitat.

- Oferir la possibilitat de que el món infantil pugui tenir  un espai per opinar i actuar en 
aquells temes o aspectes que ells considerin necessaris. Un altaveu.

En tot aquest procés sempre va ser-hi present la revista com un bon element de compartir entre 
els infants diferents aspectes del Mvt. Van començar les coordinadores de revista.

DIFICULTATS:

- Els principis van ser difícils; amb certa inseguretat i molt d’esforç.

- Les altres diòcesis estaven pendents de nosaltres amb una certa timidesa doncs també ells es 
trobaven insegurs en aquest tema. Va haver centres que no van entendre aquesta dimensió i 
no apostaren per donar el pas. Arribant a la marxa d’alguns centres. El motiu va ser:

o Com s’havia de treballar  l’economia amb els  infants:  cobrar quotes o treballar  una 
aportació corresponsable de l’infant.

o La revista.

o L’opció evangelitzadora: els infants poden ser evangelitzadors? Poden descobrir què en 
pensa Jesús de tot el que fan?

o L’opció pels pobres (aquesta va ser la que més dita, però no la més important).

- Por  a  crear  estructures  o  metodologies adultes o  juvenils i  oblidar-nos que el  món de 
l'infant és el joc i la seva capacitat d’abstracció és diferent a la nostra.

- Dedicar més esforç a l’organització que al contingut de les accions i a la vida dels grups i 
centres. Saber buscar un equilibri.

- Perill de la  manipulació per part dels animadors i d’utilitzar les coordinadores pel que ens 
convingui i fer-les dir lo que volem. Gran esforç per ser imparcials.

- El traspàs de la informació als centres (tant als animadors com als grups d’infants).

El 1990 es realitza el 1ª Trobada d’infants del Junior a Olmedo. vam assistir i això ens omplí 
de serenitat al descobrir que el Mvt. a nivell estatal apostava i caminava pel mateix camí. També 
vam descobrir  dificultats.  Ens  crida  l’atenció  que  a  aquesta  Trobada  no  participa  qualsevol 
infant, sinó només aquells que havien participat en alguna acció transformadora (com si fos el 
pas a la militància).

CONCLUSIONS:

- L’organització d’infants és fonamental.
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- Cal fer una organització assumible pels infants i pels centres en quant a ritme i metodologia.
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HISTÒRIA DEL CAJIM

Curs 
89-90

- Set. 89: En Assemblea d'animadors es decideix crear un equip C/B d'infants per fer una revista per compartir allò que 
vivien en el moviment (això va ser perquè durant dos cursos va haver una reflexió de l'organització d'infants en el 
moviment, i es va fer el document sobre criteris d'organització).

- Es publica la primera CASSUSSA.

Curs 
90-91

- Set. 90: a Martí Codolar van venir els infants a dir-nos que volien continuar i fer algunes modificacions tant en la revista 
com en el seu equip.

- Es publica la segona CASSUSSA.

Curs 
91-92

- Gen. 92: es revisa la 2a. revista i es veu que no agrada gaire. CASSUSSA pregunta a tots els grups què es pot fer. Ells 
fan propostes: colònies, Cassussa 3, Mijacada, o no res.

- Paral·lelament al Consell C/B es comparteix també la revisió i es veu que no és un mitjà molt adequat per als infants.
- Maig 92: es recullen les propostes de 39 grups. Cap d'ells diu de no fer res a nivell C/B. El Consell continua reflexionant 

i es basa en el document sobre criteris d'organització al MIJAC : es veu que es compleix a nivell de grup-centre-diòcesi, 
però no a nivell C/B. Per això el Consell aposta per anar potenciant aquest equip.

Curs 
92-93

- Set. 92: a St. Martí de Sesgueioles s'aprova la constitució de l'equip d'infants com a equip C/B. Els objectius d'aquest 
equip seran:

1) Prendre consciència (tant personalment com col·lectivament) primer de les seves necessitats i després de les dels altres, 
per tal que assumeixin responsabilitats.

2) Actuï en el seu món per transformar-lo d'acord amb el testimoni de Jesús.
3) Comparteixi la descoberta de Jesús encarnat en el medi on viuen.
- El Consell aprova un pla de treball per al curs 92-93:
1) Revisar la carta enviada per demanar accions col·lectives en l'àmbit C/B.
2) Programar la recollida de propostes.
3) Presentar l'equip C/B d'infants a la resta de nens/es.
4) Recollir les respostes i programar la més triada.
5) Triar un nom per identificar l'equip.
- Es recullen les idees amb una cinta magnetofònica. Surt: fer intercanvis (cartes, cintes vídeo, fotografies, enganxines...

Curs 
93-94

- S'estableixen els criteris d'entrada dels membres a l'equip: dos per diòcesi / experiència com a mínim d'un any en el 
MIJAC / entre 10 i 14 anys / la responsabilitat és per dos cursos / cada curs canvia 1 dels dos representants / membres 
de la coordinadora diocesana o zona.

- Set. 93 (Girona): canvi de nom (CAJIM) i mascota. Carta presentació per als grups. Pòster per animar a fer intercanvis.
- Els intercanvis es valoren com una feina "extra" pels grups que no es viu bé. 2 cursos és massa temps. Calia partir del 

treball dels grups-centres-diòcesi.
- Abril 94 : Amb l'equip CAJIM i els animadors que els acompanyen es comparteix allò que es fa a les diòcesis: es 

descobreix que fem moltes coses comuns.

Curs 
94-95

- Set. 94 : es fa llistat a través d'un termòmetre (en la part superior les coses que fem tots i en la part inferior les que no):
Part superior: Coordinadores diocesanes / tots fem jocs i tallers a les coordinadores i grups / a final de curs fem una 

trobada / tots assumim responsabilitats (grup-centre-diòcesi-C/B) / fem una campanya defensant alguna cosa / fem la 
campanya de la mateixa manera: V-J-A-celebrar.

Part inferior : no tots escollim el lema i tema de la campanya / Assemblea de nens / coordinadores de revista i economia / 
el núm. de centres no és igual.

- Es van escollir dues (2 i 3 de la part superior) i se'n va parlar durant el curs. Es va dir de fer alguna cosa tots igual.
- Gen. 95: es fa un joc de cartes per explicar a tots els noms de les coordinadores, les campanyes i el núm. de centres. 

Paral·lelament els coordinadors diocesans parlen de la trobada de l'equip CAJIM amb les coordinadores diocesanes.
- Feb. 95: en el Consell se'n parla de la trobada, es veu be i es comença a qüestionar què es vol aconseguir amb la trobada 

i quin element comú a nivell de moviment haurien de triar els infants: Per què? Quan? Qui hi ha d'assistir? Quant ha de 
durar? Infrastructura? A què ens compromet a cada diòcesi? Com?

- Març 95: el CAJIM posa en comú com fan les trobades diocesanes i decideixen que per a aquest curs en totes hi haurà 
un element comú C/B : una llençada de globus. Els coordinadors diocesans van perfilant la trobada amb un qüestionari.

- Juny 95: ja es comença a motivar la 1a. trobada de CAJIM i coordinadores diocesanes.

Curs 
95-96

- Set. 95 (Lleida): centre d'interès per treballar amb el CAJIM: 1a. convenció d'arquitectes. En el cap de setmana es 
construeix una casa: la feina a fer està lligada amb una part de la casa. A través d’un joc de rol simulant un programa de 
TV es prepara el veure de la reflexió final de la trobada . Es posen els objectius de la trobada de les coordinadores 
diocesanes i el CAJIM:

1) Fer molts amics i conèixer gent nova. 4) Sortir un lema per a tots.
2) Intercanviar experiències. 5) Venir amb ganes de col·laborar.
3) Crear un bon ambient entre tots. També s’escull el centre d'interès: Construïm la clau de sol.
- 24- III- 96: 1a. Assemblea d'infants C/B. Lema: Al teu germà dóna-li la mà.
- Juny 96 : coordinadors diocesans preparen proposta perquè l'equip es constitueixi com a equip de coordinadors/es C/B.

Curs 
96-97

- Set. 96: a l’Assemblea d'animadors es vota que sí a l'equip de coordinadors/es C/B.
- CAJIM: Centre d'interès: MIJAC-tours: un altre concepte de viatjar! Durant el curs es revisa treball lema als centres.

Curs 
97-98

- Set. 97: manifest d'economia amb el CAJIM. Revisió lema 96/98 amb el joc de la cucanya i la mijoca.
- Gen. 98: es comparteix la revisió del lema.
- Preparació de la 2a. Assemblea d'infants.
- 29-III- 98:2a. Assemblea d'infants C/B amb el lema: Al final del viatge arribarem i el lema trobarem!.
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El lema escollit pels dos cursos següents va ser: La solidaritat ni es compra ni es ven: s'aconsegueix.
- Maig 98: es comparteix la revisió.
- Jul. 98: entrevista a ràdio Estel.

L’ORGANITZACIÓ D’INFANTS AL MIJAC DE BARCELONA

CURS CAMPANYA REVISTA COORDINADORES TROBADA ASSEMBLEA

1982-83
Algunes zones fan 

una mena de Camp: 
"Pels fets ens 
coneixeran"

Surt el 1r. núm. d’una 
revista d’infants: els 
articles s’envien a 
Llúria. Els passa a 
mà la Secretària.

1983-84
Es parla de Camp:
"Per què no ens 

coneixem fent coses 
junts?

La revista es bateja 
amb el nom de: 
Notícies Peludes

1984-85 Continua la revista. Coordinadores de zona.

1985-86 "

Prioritat per formar una 
coordinadora d’infants.

-Coord. de centre: 
comparteix la vida dels 
grups i es porten 
propostes a la zona.

-Coord. de zona: prepara 
trobades de campanya.

Trobades per zones.
Es prepara una 

trobada general 
diocesana.

1986-87 "Estem en moviment"
Volen muntar-la ells.
Són "corresponsals 

de grups".

Coord. diocesana: dos 
infants per centre.

Preparen la Trobada 
general d’infants.

Trobades per zones.
1ª Trobada 

diocesana (Sants).

1987-88 "Actuem on som!" Continua la revista.

Los amigos del 17 (un inf 
per centre). Acullen els 
de Mallorca a Mijacada.

Valoren la Mijacada i 
segueixen la Campanya.

1ª Mijacada del 
segle (C/B).

Es proposa una Ass. 
d’infants.

No s'aconsegueix.

1988-89 "Jo puc participar-hi" " Es diuen: Los amigos del 
15 2ª Trob. diocesana.

1989-90
"Actuem i partici-

pem, entre tots ho 
aconseguirem"

"
Es diuen: Los Enrollaos 

de Barna. Trien el lema 
de la Campanya.

ESCISSIÓ DEL MOVIMENT A LA 
DIÒCESI (zones 2 i 3 ¸ CIJAC).

1990-91 " "
Decideixen continuar un 

altre any amb el lema.
Comparteixen la Camp. i 

trien l’enganxina.

1991-92
"Jo amb el MIJAC 

comparteixo 
amistat"

"

Llencen idea de fer una 
Assemblea d’infants per 
preparar la Camp. i 
valorar el curs.

Carpeta d' Enrollaos amb 
calendari i objectius.

S’aprova un nou RRI: 
inclou l’org. d’infants.

Se li dóna un fil 
conductor. Es prepara l’Ass.

1992-93

"Dins i fora del 
MIJAC, en marxa 
t’has de posar"

L’Ass. d’anis recolza 
l’org. d'infants.

Nova estructura 
diocesana de la C.

La coordinadora 
deixa de fer el 
muntatge de la rev.

Desapareixen les coord. 
de zona amb les zones.

Es treballa la dimensió 
C/B.

1ª Ass. d’infants 
diocesana.

1993-94
"Si coneixes un nen 

marginat, dóna-li 
una oportunitat"

"

Coord. economia i revista 
preparen també l’Ass.

Equip de resp. dubta po-
der assumir org. infants.

Equip d’acompanyament 
és: equip DISC

2ª Ass. diocesana.
No surt el lema de C.
(ho pensaran el 

Enrollaos.)

1994-95 "Comença a actuar 
ja!"

L’Ass. d’anis es 
qüestiona la revista.

S’amplia al RRI l’apartat 
d’org. d’infants. 3ª Ass. diocesana
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1995-96
"Tot el que ens 

proposem, ho 
aconseguirem.

Continua la revista.
1ª Ass. C/B: Planteja 

el lema.
4ª Ass. diocesana

1996-97 "Al teu germà dóna-li 
la mà". (C/B) " 5ª Ass. diocesana

1997-98 Idem. Es tria l’àmbit 
d’acció diocesà. " 2ª Ass. C/B.

6ª Ass. diocesana
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SENTIT DE L’ORGANITZACIÓ D’INFANTS5

ACOMPAÑAMIENTO COORDINADORAS DIOCESANAS [Equip DISC]

Como dice el  RRI del MIJAC de Barcelona en el  apartado de  cooordinadores d’infants,  las 
funciones de las coordinadoras son:

Enrollaos:

- Representar a los niños y niñas de los centros de la Diócesis.

- Compartir la vida de los centros y la Campaña.

- Organizar la Trobada Diocesana y la Asamblea de niños.

- Elegir los representantes del CAJIM.

Revista:

- Montaje y valoración de la revista.

- Organizar la Trobada Diocesana y la Asamblea de niños.

- Asegurar el funcionamiento de las coordinadoras de centro.

Economía:

- Asegurar el funcionamiento de las coordinadoras de centro.

- Organizar la Trobada Diocesana y la Asamblea de niños.

L’Equip DISC durante estos años ha intentado pasar del papel a la realidad las funciones de las 
coordinadoras diocesanas de niños.

En este sentido, se ha querido dar respuesta a:

- Las necesidades de los centros respecto a las 3 responsabilidades.

- El trabajo de fondo sobre lo que hacemos en Llúria.

- El propio proceso de las coordinadoras.

Por lo tanto, hoy el papel que l’Equip DISC intenta darle a las coordinadoras es:

Enrollaos:

- Compartir y reflexionar la vida de campaña a nivel diocesano para ofrecer a los centros 
las conclusiones sobre el trabajo realizado.

- Hacer y apoyar el trabajo catalano-balear.

- Buscar elementos comunes en momentos puntuales.

Revista:

- Seguir en estos momentos con el trabajo realizado el curso pasado, que empezó con una 
revisión en los centros sobre el  medio diocesano para compartir  vida.  Se llegó a  tres 
conclusiones:

- Que tuviera un tema.

- Que tuviera un regalo (motivación).

5 Sessió d'estudis. Curs 1996/97.
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- Una página por centro para que fuera menos densa y más barata.

- La preocupación actual es cómo motivamos en los centros a que este medio diocesano 
funcione realmente (desde hacer los artículos hasta comprar la revista y trabajarla en los 
centros).

Economía:

- Profundizar en la tarea de la coordinadora de economía, que creemos que es tocar 
dinero diocesano y compartir la vivencia de la responsabilidad del niño (balances, 
presupuestos, dinero de revista, y empezar a trabajar la cotización a nivel diocesano).

En las tres coordinadoras se trabaja la preparación de la Trobada Diocesana y de la Asamblea de 
niños. Hasta ahora han habido una serie de avances:

- Las coordinadoras de  Enrollaos han dejado de ser únicamente valorativas,  se han 
dinamizado y han empezado a aportar reflexiones sobre el trabajo de la Campaña.

- Se ha participado y vivido más la dinámica y el trabajo de l'Equip CAJIM.

- En revista, el interés y esfuerzo de los niños y los centros es lo que la han hecho 
avanzar más: ahora participan más centros y es más barata.

- Los  responsables  de  economía  han  ayudado  a  que  en  todos  los  centros  haya 
coordinadoras  (no  había  coordinadoras  en  los  centros).  Los  mismos  niños  han 
empezado a asumir tareas relacionadas con otras responsabilidades (recoger dinero 
revista).

- A parte  de compartir  la  vida de la  responsabilidad,  han empezado a  tocar  dinero 
(aportación diocesana y revista).

- La Assemblea Diocesana y la Trobada han sido preparadas por las 3 coordinadoras.

- Ha  mejorado  la  participación  en  la  Asamblea  Diocesana  de  niños  y  en  las 
coordinadoras.

- Los niños se llevan a los centros el resumen de lo que han trabajado.

- Coordinación Equip DISC con Responsables de Centro para informar de las tareas.

- Dinamización de las coordinadoras.

Dudas y dificultades:

- Temor a ir a un ritmo diferente de la realidad de los centros.

- Algunos  niños  vienen  sin  las  coordinadoras  preparadas.  Esto  conlleva  un  retraso  en  la 
dinámica de las coordinadoras.

- No tenemos claro si el fondo que le damos a la coordinadora de economía es el correcto 
(Asamblea de Animadores '95).

- Dado que la coordinadora de economía es algo reciente (4 añitos), no sabemos si va siendo 
asumida por los centros.

- No se ha creado la Comisión de dinámicas.

- A raíz de la nueva organización a nivel C/B, desde la Diócesis nos hemos visto obligados a 
cambiar el contenido de la Asamblea diocesana de niños (lo asumen los centros)
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TESTIMONI6

Les coordinadores al Centre de Collblanc apareixen a principis de la creació del Centre al 1980-
1981.  Les  coordinadores  es  formen  amb  les  distintes  responsabilitats:  secretaris,  ecònoms, 
revista, material, neteja-manteniment, aniversaris, com a mitjà per a potenciar el sentit del Centre 
i compartir allò que es feia als grups.

En aquest moment va aparèixer una dificultat: els infants preparaven coses més ràpid que l'equip 
d'animadors.

Amb aquesta  dificultat  i  el  començament  del  treball  de  coordinadores  a  nivell  de  zona,  es 
comencen a prendre més seriosament les coordinadores en el Centre (85/86).

La  coordinació  a  nivell  de  zona  agafa  molta  força  i  es  munten  excursions  conjuntes.  Els 
secretaris se n’encarreguen d'agafar les idees dels centres i repartir les tasques que calia fer. Amb 
això s'aconsegueix una línia comuna en la zona molt basada en el protagonisme de l’infant.

En el Centre es va consolidar tota l’organització. Ja en el grup de petits tothom tenia un càrrec, 
actualment una responsabilitat.

Posteriorment van esdevenir les coordinadores a nivell diocesà, a on el Centre de Collblanc va 
participar. Des de l’equip d’animadors es vetlla per poder aportar infants a les coordinadores 
diocesanes. Nens i nenes amb els quals es pogués contar i que tinguessin clar el seu paper com a 
coordinador diocesà. En tot això, vam tenir dos grans dificultats, que es podrien incloure també, 
en les dificultats actuals:

- El tema del seguiment del infants que van a les coordinadores diocesanes.

- El traspàs de la informació.

Aquestes dificultats l'equip d’animadors les planteja com a seves i com a limitacions pròpies. 
Davant aquesta situació s'intenta donar uns mitjans:

- Posar les reunions dels  animadors tenint  present  les  coordinadores diocesanes,  per  poder 
facilitar la feina.

- Tenir  present  dins  la  planificació  del  curs  les  coordinadores  de  Centre  per  poder  donar 
resposta a les necessitats del Centre i de la Diòcesi.

Cal destacar, que durant aquests anys vam tenir el testimoni de Meritxell, una nena que va ser 
enrollada. Com dèiem, Meritxell va donar una empenta molt important a les coordinadores en el 
Centre i va qüestionar a l’equip d'animadors. Va ser, sens dubte, el testimoni que ens va fer veure 
la necessitat de potenciar i apostar per les coordinadores.

Actualment, continuem creient en la funcionalitat de les coordinadores com a mitjà concret per 
aportar el protagonisme de l'infant, tant a nivell diocesà com a nivell de Centre.

Creiem que les coordinadores han de ser el motor del Centre i que tot allò que s'ha de fer ha de 
passar per les coordinadores d'infants.

Potenciar les coordinadores per a que siguin els propis infants qui organitzin i dirigeixin l’acció. 
No podem pensar en unes colònies, un carnaval, una sortida de Centre, sense la reunió de les 
coordinadores del Centre, anteriorment a la preparació en els grups. També donem una altra 
vessant a la coordinadora de secretaris: la resolució dels conflictes.

I ara, venen quatre grans dificultats:

6 Testimoni del centre de Collblanc-Picatochos.
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- La necessitat de dinàmiques per a les coordinadores i assemblees. Que siguin més divertides i 
motivin a l'infant. Que es coordinin, però que sobretot s'ho passin bé.

- El constant fet de restar pendent de la feina que es fa a les coordinadores i tenir-les presents. 
Això ens suposa, preveure amb temps la feina que s'ha de realitzar a les coordinadores i tenir 
present la informació que surt d'elles per donar significat al que fem.

- El fet d'anar una mica venuts, és a dir,  nosaltres com animadors planifiquem una feina i 
després a les coordinadores surt una altra planificació diferent. Això, ens representa estar 
pendents d'allò que es diu a les coordinadores i cercar espais per coordinar-nos nosaltres. En 
poques  paraules  seria:  donar  resposta  a  les  decisions  dels  infants.  [L'exemple  d’això  ho 
representa el carnaval passat: L’equip d’animadors, després de la recollida d’idees dels grups, 
va preveure una dinàmica per tallers en tot el Centre i una possible disfressa. A l’Assemblea 
d’infants del Centre, dirigida per la coordinadora de secretaris, es presenta un treball a fer. 
Aquí els infants decideixen una disfressa i una dinàmica diferent a la que havia pensat l’equip 
d’animadors, tot respectant els objectius del carnaval: els nens i nenes volen disfressar-se 
d'infants de diferents ètnies. Davant d'aquesta realitat, l'equip d'animadors va haver de muntar 
una nova dinàmica.]

- Una altra dificultat és el fet de treballar la responsabilitat de l'infant perquè la visqui com un 
servei al grup, al Centre i a la Diòcesi.

Davant d’aquestes dificultats, l’equip d’animadors es planteja un seguit de mitjans:

- Una planificació a on es col·loquin les coordinadores per a donar resposta a les dinàmiques 
del Centre i la Diòcesi.

- Les assemblees d'infants han de ser informatives i  decisòries:  exposar el  treball  fet  a les 
coordinadores per decidir; informar del treball fet a les coordinadores diocesanes i allò que 
s'ha de preparar al Centre. Intentem dinamitzar aquestes assemblees, perquè els infants s'ho 
passin bé.

- La necessitat d'un animador encarregat de cada coordinadora: la prepara, la comparteix en les 
reunions de Centre i fa el seguiment del coordinador diocesà.

- El  treball  de  les  coordinadores  diocesanes  s'ha  de  tenir  present  en  les  coordinadores  de 
Centre, així com totes les idees que aporten els altres centres. Un exemple és la coordinadora 
d'economia del Centre. Aquesta coordinadora està agafant una línia diferent a rel del treball 
que s'està fent a la Diòcesi. Ja no és només agafar els diners, sinó s'ha transformat en un 
compartir les dificultats i tenir un paper més decisiu.

Encara ens queda molta feina a fer per anar superant les nostres dificultats, però també som 
conscients que aniran apareixent d'altres. 1 que precisament, pot ser, això és fer camí.

TREBALL PER GRUPS PER AL VEURE:

* Quina importància tenen les coordinadores d'infants per a tu?

* Com recolzo el treball de les coordinadores en el grup, en el Centre i a la Diòcesi?

- Fent el seguiment dels infants responsables...

- Cercant dinàmiques per les coordinadores...

- Tenir-les presents en el grup...

- Tenir-les presents en la programació i el treball que això suposa...

- Fer una pregària d’acció de gràcies i de perdó.
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JUTJAR: Què defineix el MIJAC com AC?7

Són dos aspectes els que defineixen el MIJAC com AC: l'acció educativa i evangelitzadora i 
l’organització del Moviment.

Per mitjà del joc, la Campanya, la RdV, la preparació, realització i valoració d'activitats, accions, 
trobades, celebracions, assemblees, els infants relacionen el que fan i viuen amb l'Evangeli i 
l'experiència gratuïta de l'amor de Déu.

a) L'organització manifesta el que és l'Església: una comunió amb Déu i amb els pobres i entre  
nosaltres, i alhora dóna força a l'acció educativa i evangelitzadora del Moviment.

b) L'organització fa possible que els infants proposin als seus amics i amigues de "fer grup", 
d'actuar amb ells o com ells, de venir a les seves trobades i celebracions, de participar en les 
seves  accions  i  activitats;  i,  des  d'aquesta  experiència  eclesial,  "empenyin"  cap  a  Jesús 
ressuscitat i cap al seu Regne també els altres infants, així com els joves i adults que els 
envolten, acompanyen o eduquen.

c) Els infants s'organitzen per fer experiència d'Església: tot i que som molts, som un de sol en  
Jesucrist; però també s'organitzen per conèixer i seguir Jesucrist, per trobar-lo en l'Evangeli i 
en el món on viuen i actuen, per reconèixer-lo en l'Eucaristia i en els pobres.

d) L'organització reflecteix el  caminar junts tots els cristians d'un lloc entorn del seu bisbe 
diocesà.  Per  això,  és  diocesana (l'Església  s'arrela  en un lloc entorn d'un bisbe)  i  també 
interdiocesana quan agrupa diverses diòcesis d'un territori o país amb identitat pròpia; no és 
una ONG més.

En quin sentit  el  MIJAC és un moviment de medi? El MIJAC permet  un diàleg educatiu i  
evangelitzador entre les tres dimensions que el caracteritzen: el món dels infants, el medi en què 
viuen  i  actuen  els  infants  i  l'Església  diocesana,  tot  permetent  que  les  tres  dimensions 
s'interaccionin i s'acullin. El MIJAC ho fa perquè es doni tot el seu lloc als infants i perquè 
s'aculli la seva manera original d'edificar la comunió de l'Església (una unitat en la diversitat) i 
de transformar llur medi i el món. Ben lluny d'aïllar els infants i "posar-los en un món a part", el 
MIJAC és un camí privilegiat per als qui són ja reconeguts com a col·laboradors de l'obra de 
Déu Pare en l'Església, en llur medi i en la societat.

El MIJAC articula alhora tres dimensions, sense separar-les mai:

1. La dimensió infant, és dels infants i per als infants;

2. La dimensió medi, l'infant viu arrelat en un medi concret, s'implica en el medi on viu, i és 
cridat des d'aquest medi on viu a ser-hi llevat, a ser-hi sal;

3. La dimensió  Església,  els  infants  participen de l'edificació de la comunió eclesial,  és  un 
Moviment  d'Església,  alhora  educatiu  i  evangelitzador  des  del  medi  i  en  el  medi,  per  a 
construir-hi el Regne, el món nou.

El MIJAC, en tant que moviment fidel al medi en què viuen i actuen els infants, s'inscriu en 
l'acte primordial de Jesús i de l'Església: la solidaritat amb els pobres i els petits (Mt. 25, 35-40; 
2 Co 8, 9). Enguany el lema ho diu tot: al teu germà (sobretot el petit, el pobre, l'exclòs del medi 
on vius i actues), dóna-li la mà.

7 J. FONTBONA.
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- El  Moviment  és  dels  infants  i  per  als  infants,  els  quals  viuen  arrelats  en  un  medi 
sòcioeconòmic  concret,  configuren  llur  personalitat  enmig  d'unes  condicions 
històricoculturals i s'afronten a unes limitacions tant personals com col·lectives.

- El MIJAC fomenta que els infants es formin a través de l'acció transformadora en el seu món 
i del protagonisme en el Moviment.

- El  model  de  persona  que  el  MIJAC  proposa  als  infants  és  el  mateix  Jesús  que  ens  és 
manifestat per l'Església, que es fa trobadís en tots els qui el cerquen, i que s'identifica amb 
els infants més necessitats.

A l’Evangeli, Jesús ens convida constantment a donar la mà als altres, especialment als més 
desprotegits o allunyats:

o Lc 18, 35-43 (guarició d’un cec).

o Lc 24, 13-32 (els deixebles d’Emaús).

o Jn 5, 1-15 (guarició d’un paralític).

o Jn 10, 11- 18 (el bon pastor).

- Com actua Jesús amb les persones que se li acosten? Quina és la pedagogia de Jesús?

- Com actuo jo amb els infants que se m’acosten al MIJAC?

ACTUAR:

- Què hem de millorar o canviar en l’organització d’infants del centre? I en el grup?

- Com podem donar més protagonisme als infants i facilitar-los la pressa de decisions?

LA TDI
EL ENCUENTRO DE LOS NIÑOS DEL MIJAC
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ESCOLA D’INICIADORS
MATERIAL D’INICIACIÓ

APROFUNDIMENT DEL TEMA DE LA FE

QUÈ TROBAREM EN AQUEST APARTAT?

BREU INTRODUCCIÓ:

Per a l'animador del MIJAC la fe ha de ser el punt de partida de la seva opció. Si això no queda 
clar al  llarg del seu procés d'iniciació corre el perill  d'enganyar-se a si  mateix i  d'estafar els 
infants, ja que tota la dinàmica de treball amb ells, es fonamenta en aquesta opció creient. La fe, 
per tant, s'ha d'anar treballant com un element imprescindible en la formació del MIJAC.

ESQUEMA DEL MATERIAL APORTAT:

REFLEXIONS I TESTIMONIS:

o LA CELEBRACIÓ DE LA FE AMB INFANTS

o LA CELEBRACIÓ DOMINICAL AMB INFANTS

o L'ANIMADOR COM A TESTIMONI DE LA FE

EINES I DINÀMIQUES:

o PAUTES PER UNA PREGÀRIA SENZILLA

o DIVERSES PREGÀRIES I DECÀLEGS

RdV SOBRE EL CONEIXEMENT DE JESÚS

EdE SOBRE Jn 6, 1-71

PREGÀRIA:

PARE, AQUÍ ENS TENS.

Pare, aquí ens tens.
volem aprendre a ser com el teu Fill,
acompanyants dels infants.
Som conscients de la nostra petitesa,
dels nostres dubtes i limitacions;
per això, sentim necessitat
d’acostar-nos a Tu.
Dóna’ns el teu Esperit,
que Ell ens faci experimentar
la certesa de la teva companyia,
per tal que nosaltres poguem
acompanyar-ne d’altres,
en esperit i en veritat.
Dóna’ns el do de saber escoltar
per tal que el poguem practicar;

fes-nos atents a la teva veu,
que ens parla a travès dels anhels
i els clams dels infants,
dels més necessitats,
dels qui esperen trobar un sentit a la vida.
Sigues Tu, la font de la nostra energia,
el consol en el nostre desànim,
la imaginació en el treball diari,
la il·lusió per tornar a començar.
Que anunciem la Bona Nova del teu Fill,
sense por i amb respecte;
que sapiguem acollir els infants.
Dóna’ns, per sobre de tot,
l’Esperit de comprensió i d’amor.
Per Crist, mestre i germà nostre. Amén.
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ESCOLA D’INICIADORS
MATERIAL D’INICIACIÓ

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- Com i perquè celebrem la fe amb els infants al MIJAC.
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ESCOLA D’INICIADORS
MATERIAL D’INICIACIÓ

PAUTES PER UNA PREGÀRIA PERSONAL MOLT SENZILLA

- Prendre consciència d'allò que vaig a fer.

- Posar-me en contacte amb el Senyor que és present en mi.

- Fer-me disponible perquè Ell em pugui canviar i demanar el seu ajut.

- Fer-li confiança perquè Ell m'estima més que ningú i em vol omplir dels seus dons: perdó, 
llum, esperança, coratge, estimació...

- Llegir  pausadament  un  text  (bíblia,  llibre,  pregària...)  i  fixar-me  en  els  punts  que  més 
m'impressionen.

- Retornar successivament a cada un d'aquests punts i preguntar-me:

• Què em vols dir, Senyor? : (escoltar allò que em diu).

• Jo et voldria dir, Senyor...: (dir-li tot el que porto al cor).

- Estar-se una estona amb el Senyor.

- Deixar que obri en mi.

- Prendre compromisos personals.(si s'escau)

• Allò que haig d'intentar millorar.

- Donar gràcies a Déu i demanar força i il·lusió per dur-ho a terme.

PREGÀRIES:

SENYOR, DÓNA’M CORATGE

Pare, avui he sentit ressonar
dintre meu la teva Paraula.
He vist clara la necessitat de parlar clar
i anunciar als altres allò que jo he comprès.
Però no acabo de decidir-me a fer-ho:
el meu testimoniatge no és prou net,
sobretot tinc por;
sé prou bé que, si parlo clar,
molts aniran contra meu.
Amb tot, no puc callar,
perquè Tu ets en mi com un foc que crema.
Tu m'has seduït i ja no et puc oblidar.
Envia'm coratge, per a no enfosquir la teva Paraula.
Envia'm coratge, per a proclamar davant dels altres,
l'actualitat d'aquesta Paraula.

[inspirada en Jeremies]
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ESCOLA D’INICIADORS
MATERIAL D’INICIACIÓ

SENYOR, ENSENYA'M A ESTIMAR

Senyor, estimar és difícil i senzill alhora.
És senzill dir paraules d'amor.
És difícil fer de la vida un acte d'amor.
Senyor,
fes que comprengui que estimar és donar-se,
és ajudar a qui ho necessita,
és donar el meu amor, desinteressadament.
Et demano, Senyor,
pels qui ja ho saben tot de l'amor,
pels qui un dia van estimar
i avui diuen que la vida és per a viure-la
abans que posar-la al servei dels altres.
Et demano, Senyor,
pels qui no són capaços de deixar-se estimar.
T'agraeixo, Senyor, el teu amor.
Vull estimar com Tu ho vas fer.

GRÀCIES

Gràcies, Senyor, perquè ets enmig nostre.
Tu has fet possible que ens puguem trobar
aquí a...
Tu has fet possible
que passem un dia alegre i divertit.
Ajuda’ns a saber escampar aquesta alegria
quan ens trobem amb altra gent.

EL TEMPS LLIURE

Sé que el joc pot ser
una manera molt bona per pregar,
i també per poder estimar més
els meus companys.
Però sovint veig que els nostres jocs
són una mostra d'egoisme i de desamor.
També veig que tinc molt de temps lliure
durant el qual podria fer moltes coses.
Però sovint veig també
que no aprofito com caldria
aquestes estones.
Ajuda'm, Senyor,
a canviar allò que no funciona
i estimar més a tothom
per mitjà del joc.

JUGAR ÉS COSA SERIOSA

Un dia s'aturà a casa nostra un Sant.
La meva mare el veié al pati de casa,
tot fent capgirells per divertir els infants.
"Oh! és un Sant de veritat,
ja hi pots anar, fill meu" em va dir ella.
El  Sant  em  posà  les  mans  damunt  les 
espatlles i em digué:
"I tu què penses fer, petit?"
"No ho sé pas. Què voleu que faci?"
"No, digues el que tu vols fer"
"A mi m'agrada jugar!"
"Llavors, vols jugar amb el Senyor?"
Jo no vaig saber què respondre.
I el Sant afegí:
"Fixa't, si poguessis jugar amb el Senyor,
seria la cosa més seriosa que ningú hagi fet.
Tothom el pren tan seriosament,
que el fan semblar mortalment avorrit...
Juga amb Déu, fill meu.
És el millor company de joc."

GRÀCIES SENYOR

Et donem gràcies, Senyor, pel germà Sol,
que ens fa radiant l'hora del joc,
i pel vent, que fa volar l'estel
i ens despentina.
I per la pluja, que renta la teulada
i sobre el vidre canta.
I per la fruita, que ens crida
de la branca de l'arbre.
Pels infants que salten,
juguen, criden, parlen...
I pels amics: els ferms
i els que ho són menys.
I per la rialla,
que a tots ens agermana.
Et donem gràcies, Senyor!
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DECÀLEGS

DECÀLEG DE LA DISPONIBILITAT

1. Somriu sempre, encara que no en tinguis ganes, i estimula la teva pròpia alegria. 

2. Si has de demanar, fes-ho amb el respecte i la delicadesa amb què ho faries envers tu mateix. 

3. Que les actituds de rebuig envers els altres no siguin la teva manera de comportar-te. 

4. Sigues amable i respectuós amb tothom, i especialment amb qui està a prop teu. 

5. Evita als altres totes les angoixes que puguis. 

6. Si t'equivoques, sigues respectuós amb tu mateix; aprendràs a respectar els altres. 

7. En exigir alguna cosa als altres, sigues seré i respectuós. L'altre és una persona digna. 

8. Que les teves debilitats siguin la generositat i el perdó. 

9. Mira i valora sobretot allò de positiu que hi ha en els altres. 

10. Que la teva disponibilitat sigui per amor i no per odi.

DECÀLEG DE LA SERENITAT

1. Només per avui tractaré de viure exclusivament al dia, sense voler resoldre els problemes de 
la meva vida, tots de cop.

2. Només per  avui  tindré  màxima cura  del  meu aspecte:  cortès  en  les  meves  maneres,  no 
criticaré ningú, no pretendré criticar o disciplinar ningú, sinó a mi mateix.

3. Només avui seré feliç en la certesa que he estat creat per a la felicitat, no sols a l'altre món, 
sinó en aquest també.

4. Només per  avui  m'adaptaré  a  les  circumstàncies,  sense  pretendre  que  les  circumstàncies 
s'adaptin totes als meus desigs.

5. Només per avui dedicaré deu minuts a una bona lectura; recordant que, com l'aliment és 
necessari per a la vida del cos, així la lectura és necessària per a la vida de l'ànima.

6. Només per avui faré una bona acció i no ho diré a ningú.

7. Només per avui faré alguna cosa que no desitjo fer; i si em sentís ofès en els meus sentiments 
procuraré que ningú no se n'assabenti.

8. Només per  avui  em faré  un  programa detallat.  Potser  no  el  compliré  totalment,  però  el 
redactaré. I em guardaré de dues calamitats: la pressa i la indecisió.

9. Només per avui creuré fermament - encara que les circumstàncies demostrin el contrari- que 
la bona Providència de Déu s'ocupa de mi com si ningú més no existís al món.

10. Només per avui no tindré temors. De manera particular no tindré por de gaudir del que és 
bell i de creure en la bondat.

No cal dir que, si només per avui sóc capaç de complir tres o quatre d'aquests manaments, i demà 
en repeteixo algun d'aquests i en compleixo algun més, i demà passat en faig meus altres dos o 
tres, acabaré tenint la suficient serenitat per anar complint el meu ofici i ser feliç.



LA CELEBRACIÓ DE LA FE AMB INFANTS DEL MIJAC

CRITERIS BÀSICS

1. La preparació prèvia és imprescindible.

2. La celebració ha de ser senzilla, tant en la preparació com en la realització.

3. El lloc de la celebració ha de ser digne, net i adient, si és en el mateix local es procurarà 
ambientar-lo.

4. La celebració ha de tenir un llenguatge planer i entenedor, interpretant, si cal,  l’Evangeli 
perquè sigui comprensiu als infants.

5. Si es creu convenient que s’expliquin les parts de la celebració, s’aconsella que es faci d’una 
manera pedagògica i activa i que no sigui el qui la presideix.

6. La celebració hauria de ser el màxim de participativa, és a dir, tothom hi ha de tenir alguna 
cosa a fer i a dir. Tant a les lectures, pregàries, ofrenes, homilia... Sempre evitant que siguin 
monòlegs.

7. L’evangeli no pot ser substituït per cap altre text.

8. El cant ajuda sempre. Les lletres de les cançons haurien de dir alguna cosa. No triar-les de 
qualsevol manera. Cal tenir un cert criteri, dependrà de la celebració, del lloc i del temps 
litúrgic.

9. Tota la celebració ha de fer referència i connectar amb alguns moments de la vida del centre, 
o amb la campanya, sigui el veuer, jutjar o actuar, o algun altre moment indicat (Nadal, 
Pasqua).

10. La  celebració  ha  de  tenir  una  unitat,  un  fil  conductor,  que  de  mica  en  mica  es  vagi 
descapdellant.

11. Els símbols són importants pel que expressen i signifiquen, i no tant pel que indiquen.

12. L’objectiu  de  tota  celebració  eucarística  consisteix  a  ajudar  els  qui  hi  participen  a  fer 
experiència de comunió amb Déu, entre nosaltres i amb els pobres. Vegeu, si més no, 1Co 
10, 16-17 i 1Jn 1, 1-4.
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L'EUCARISTIA DOMINICAL AMB INFANTS8

En el Concili Vaticà II trobem: També els infants tenen una activitat apostòlica que els és pròpia. 
Segons les seves forces, són veritables testimonis vivents del Crist entre els companys (AA 12). 
Si l'evangelització dels joves s'ha de fer pels joves, la dels infants també s'ha de comptar amb els 
infants,  no pas com a mers objectes,  sinó com a subjectes propis.  Així,  després d'una acció 
evangelitzadora, és bo que els infants la comparteixen amb la comunitat i la celebrin junts.

L'Eucaristia dominical amb infants ha de tenir unes característiques pròpies, però no s'hauria de 
cercar la novetat per la novetat i que fos tan diferent que es privés als infants de trobar-se amb el 
misteri pasqual.

Cal comptar amb un equip d'animadors que accepti iniciar-se a la celebració al mateix temps que 
hi inicia els infants. El que s'ha de preparar amb els infants convé prepara-ho abans amb l'equip 
d'animadors. Els infants han de descobrir que la celebració té dues parts ben diferenciades, una 
entorn de la taula de la Paraula (la Paraula s'ha fet  accessible,  s'ha fet  història,  camina amb 
nosaltres: Jn 1,14), i l'altra entorn de la taula de l'Eucaristia (on s'agraeix i s'actualitza que la 
Paraula s'ha fet menjar i beguda veritables: Jn 6,55). Els infants han d'iniciar-se a viure el lligam 
entre la Paraula i el Sagrament.

És important que els infants tinguin motius per a celebrar el diumenge, per això se'ls ha d'ajudar 
a  descobrir  l'esdeveniment  que representa el  diumenge: és un dia per a la  família,  per a les 
relacions entre els amics, per a gaudir de tot el que Déu ens dóna, etc. (caldrà partir molt dels 
centres d'interès dels infants). També és important que els infants se sentin protagonistes de la 
seva vida i acció, a fi de poder aportar a l'Eucaristia el que viuen i fan i donar-ne gràcies, i 
alhora, posar-ho a les mans de Jesús, perquè el que viuen i fan s'orienti cap al Pare i es vagi 
transformant segons la seva voluntat.  Quan en l'Eucaristia amb infants es donen aquests dos 
factors: celebrar el diumenge i la vida i acció valorades a la llum de l'Evangeli, es pot constatar 
que els infants la viuen, i a més, tasten la joia del Regne que s'obre camí en la història.

Posaré un exemple viscut al MIJAC de Sant Andreu (Barcelona). Els infants decideixen, arran de 
la Campanya feta durant el curs, fer una acció a l'escola. Es prepara la setmana anterior (què 
volem aconseguir?, com ho farem?, què necessitarem?). Tenen tota la setmana per a dur a terme 
l'acció, cadascú a la seva escola. La setmana següent ens trobem per a compartir com ha anat 
l'acció (la valorarem) i descobrir què pensa Jesús de l'acció feta. L'animador/a del grup proposa 
un text de l'Evangeli, que abans s'ha treballat a l'equip d'animadors. Amb els infants es fa aquest  
Estudi d'Evangeli de Jn 21,1-14, segons aquesta pauta:

1. MIREM EL TEXT

Trobem set nois del MIJAC fent el de sempre. Han tornat a l'escola com si no hagués passat res, 
com si Jesús no els hagués animat a aconseguir més solidaritat a l'escola.

Aquella nit no van pescar res (21,3c). La nit significa no veure-hi res, significa no comptar amb 
la llum pasqual de Jesús ressuscitat.

La pesca és l'acció que hem decidit fer a l'escola: Com aconseguir solidaritat a l'escola.

No pescarem res si no estem units a Jesús. Sense Jesús no podem superar les dificultats i la fosca 
de la nit ens paralitza.

8 J. FONTBONA. Escrit publicat a “Missa Dominical”.
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2. CONTEMPLEM JESÚS

Quan  despunta el dia Jesús es presenta, però els set nois del grup encara no s'han adonat que 
sigui ell. No han valorat l'acció comptant amb la presència de Jesús ressuscitat.

Jesús ressuscitat fa la típica pregunta que espera la resposta negativa: Nois, no heu descobert res, 
oi? No veieu cap resultat, oi? (vegeu 21,5).

Jesús vol ajudar-los a descobrir els resultats de l'acció feta amb els ulls de la llum pasqual. I els 
dóna un consell sorprenent (sorprenent perquè tornen a fer el que feien):  Tireu la xarxa a la  
dreta de la  barca i  trobareu peix (21,6a).  Aleshores el  resultat  de l'acció els  resulta  també 
sorprenent (21,6b). Si tots hi posem els quatre sentits, si ho fem junts i amb ganes de voler un 
món nou perquè Jesús ens hi mou, el resultat de l'acció és sorprenent.

Jesús els diu: Porteu peixos dels que acabeu de pescar. Jesús ens convida a l'àpat. Després de 
descobrir que és Jesús qui ens mou a l'acció, qui ens mou a aconseguir més solidaritat a l'escola, 
ho celebrem tots junts amb ell a l'Eucaristia, en donem gràcies i n'estem contents. Donem gràcies 
i estem contents perquè amb Jesús l'acció té un sentit diferent.

Jesús s'acostà, prengué el pa i els donava. Jesús ens dóna la vida: es dóna ell mateix com a pa i 
beguda veritables en l'Eucaristia, un pa que sacia tota fam de viure, una beguda que sacia tota set 
de felicitat, un pa i una beguda que ens animen a continuar sent solidaris a l'escola.

3. MIREM LA NOSTRA ACCIÓ A L'ESCOLA

Mirem-ho fent-nos aquestes preguntes:

No és veritat que hem descobert la presència de Jesús en la solidaritat i en la generositat dels 
companys i amics? No és veritat que si comptem amb Jesús fem les coses d'una altra manera? No 
és veritat que a l'escola hi ha més solidaritat ara que abans?

Què oferirem a l'Eucaristia (quins peixos portarem a Jesús)?

I al moment de l'ofertori, juntament amb el pa i el vi, els infants ofereixen el que s'ha descobert 
en l'acció. I a l'hora de la comunió és el moment d'adonar-nos (des de l'adhesió i estimació a 
Jesús) que units els uns amb els altres i amb Jesús les coses es veuen i surten diferents.

Amb  tot,  cal  reconèixer  que  no  és  pas  fàcil  celebrar  l'Eucaristia  dominical  parroquial  amb 
infants. Hi ha algunes dificultats. Crec que la més gran és el moment de la comunió. Si prepares 
l'Evangeli amb els infants d'acord amb un esquema (al MIJAC en fem servir un que té com a 
finalitat dues coses molt senzilles: entendre el text i conèixer Jesús), els infants són protagonistes 
en la primera taula. Si els ajudes a descobrir la presència de Jesús en la seva vida i acció, tot 
donant-ne gràcies, els ajudes a entrar en la segona taula. Però el moment cabdal d'aquesta segona 
taula és la comunió, i això reconec que és difícil, perquè els infants s'adonen massa del que fan 
els grans i recorden sovint l'artificialitat de la primera comunió. Què veuen en els adults que van 
a combregar? Què han descobert durant la catequesi feta abans de la primera comunió?

Hom s'adona d'aquest mateix problema de la comunió amb els joves. El moment de la pau és el 
cimal de la celebració, el que ve després és pura rutina: s'ha de fer perquè sempre s'ha fet. Què 
passa amb la comunió? No sabem educar a trobar-se amb el misteri? O es cau en el pietisme o en 
el  pragmatisme.  Potser  caldria  aprofundir  en  el  mateix  desenvolupament  de  la  pregària 
eucarística  (des  del  diàleg  inicial  del  prefaci  fins  a  l’Amen  final).  No  es  tracta  sols  del 
llenguatge, es tracta d'endinsar-se en l'acció de gràcies i en el gest de Jesús que s'actualitzen.
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RdV SOBRE EL CONEIXEMENT DE JESUCRIST

VEURE

- Què saps de Jesucrist?

- Com l’has conegut? 

- Conseqüències que t’ha comportat haver-lo conegut

- Com afecta a la teva vida?

- Per què Jesús és important en la teva militància cristiana?

- Aspectes positius i negatius del fet Jesús en la teva vida i acció

JUTJAR

- Valors que hi descobrim i quins d’aquests valors volem viure?

- Escrutem l’Evangeli del trobament de Jesús amb el cec de naixement: Jn 9, 1-38
• Jesús s’atura davant un home cec de naixement. La seva iniciativa suscita una pregunta 

dels seus deixebles (9, 1-5)
• Jesús allibera l’home de la seva situació marginal i desapareix (9, 6-7). El gest de Jesús 

amb el fang recorda el gest del Creador (Gn 2, 7).
• El signe suscita diverses reaccions:
• perplexitat dels veïns i dels qui el coneixien abans (9, 8-12). Descobreixen un canvi. 

L'antic cec es refereix a Jesús com l'home que s'anomena Jesús (9, 11);
• els fariseus manifesten, primer, dificultat (l’home que fa miracles no pot violar la Llei: 

Dt 13, 1-6) i divisió davant el signe (9, 13-17). I l’antic cec reconeix l’home Jesús com 
un profeta (9, 17);

• els pares de l’antic cec se’n desentenen per por dels fariseus (9, 18-23);
• els  fariseus manifesten,  finalment,  el  seu refús a  Jesús i  expulsen l’antic  cec de la 

Sinagoga (9, 24-34), perquè confessa la fe en l’origen diví de Jesús.
• Jesús reapareix i li fa la pregunta clau sobre la seva fe (9, 35) i estableix un diàleg amb 

l’antic cec (9, 36-38). Jesús li revela la seva identitat i l’antic cec reafirma la seva fe en 
Jesús: l’adora com a Déu que és (9, 38).

- Què descobreixo en el text?

ACTUAR

- Reptes que em plantejo.
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L'ANIMADOR COM A TESTIMONI DE FE

COM JESÚS ACOMPANYA A FER EXPERIÈNCIA DE DÉU. EdE Jn 6, 1-71

1. EL CONTEXT

La festa de la Pasqua dels jueus (6,4) és l'ocasió per a dibuixar un quadre en quatre escenes: 1) El 
signe del  banquet (6,1-15);  2) Jesús  es manifesta  caminant  sobre el  mar  (6,16-21); 3) Jesús 
suscita l'anhel de trobar-lo (6,22-25) i en revela el seu sentit pregon (6,26-34) i, en el marc de la 
sinagoga de Cafarnaüm (6,59), interpreta el signe del banquet (6,35-59); 4) La interpretació de 
Jesús provoca la reacció dels oients (6,60-71), cal optar per acollir o refusar el do de la vida de 
Déu en Jesús.

2. L'ACOMPANYAMENT DE JESÚS

Jesús acompanya a fer una opció de fe. La confessió de fe de Pere és fruit d'un llarg i lent procés, 
ritmat  amb  paraules  i  gestos  significatius.  Apareixen  dos  itineraris:  el  de  la  gent  i  el  dels 
deixebles. El de la Campanya, cap enfora; i el del Pla de curs, cap endins. Ambdós itineraris 
marquen el ritme de la RdV.

1) La gent segueix Jesús pels senyals prodigiosos que fa amb els malalts (6,2); es precipita a fer-
lo rei (6,15); el busca perquè ha menjat pa i ha quedat saciada (6,26); la gent expressa sorpresa 
en descobrir-lo present (6,25), però al final no el reconeix com a Pa baixat del cel (6,41), com a 
Pa que dóna vida per sempre i vida al món (6,51). La Campanya genera processos de sanació i 
l'actuar final esdevé un acte sanador no només pels malalts. Però la interpretació del procés ha de 
fer-nos mirar més enllà, cap a la vida per sempre.

2) Els  deixebles no entenen el  llenguatge de Jesús,  tot  i  haver fet  experiència de caliu i  de 
solidaritat. Jesús ens escalfa el cor a fi de guarir-nos del nostre isolament. El fet de compartir 
costa (l’observació de Felip n'és una mostra: 6,7). Tanmateix, no es tracta sols de compartir i de 
fer accions solidàries (6,28), sinó d'oferir-se com a pa als altres, de donar-se com a vida al món. 
Els deixebles descobreixen la presència misteriosa de Jesús, que els fa passar de la mort a la vida 
(6,16-21),  si  en un principi es pensen que Jesús se n'havia anat per deixar-los (6,15), ara el 
descobreixen que els acompanya a fer el pas (la barca tocà terra al lloc on anaven: 6,21). I 
enmig de la incredulitat de molts, apareix la fe de Pere, el responsable dels Dotze. Però Jesús, en 
comptes de felicitar Pere, es lamenta de la traïció d'un dels Dotze (6,70-71).

Jesús acompanya a trobar-se amb Déu que és vida per sempre. Jesús convida a comprometre's 
per la vida, a fer una opció de fe. Jesús s'adreça al militant que se li apropa en el moment del 
jutjar. Jesús suggereix: Qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set (6,35). Qui 
menja aquest pa, viurà per sempre (6,51). Qui menja la meva carn i beu la meva sang, té vida  
eterna, i jo els ressuscitaré el darrer dia (6,54). Qui menja la meva carn i beu la meva sang, està  
en mi, i jo, en ell (6,56).

A l'hora del Jutjar, Jesús acompanya a viure, i per a viure, cal menjar. El fet de menjar t'obre al 
món i als altres, et fa sortir de tu mateix, et fa dependent de l'aliment, del món creat i del treball 
humà. La dependència de l'aliment simbolitza la relació amb el Creador i amb els altres, els 
treballadors de la indústria, del camp i dels serveis. El fet de menjar crea lligams de relació, de 
comunió. El signe dels pans expressa l'experiència de relació, de comunió. El moment del jutjar 
és el moment d'optar per la vida per sempre que Déu ofereix en el seu Fill Jesús i d'alimentar-se 
d'aquesta mateixa vida.
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• Els militants cerquen l'aliment del moment (amb data de caducitat) o l'aliment que dura 
(que dóna vida). Certament es nota quan troben l'aliment de la Paraula (Escriptura i 
Testimoni) i del Sagrament (Vida i Acció). 

• Els militants constaten la presència de Jesús en el fet:  Realment, aquest és el profeta 
que havia de venir al món (6,14). Però la descoberta d'aquesta presència no sempre 
compromet la pròpia vida.

• Els  militants  topen  amb  la  Paraula:  Aquest  llenguatge  és  molt  dur.  Qui  és  capaç 
d'entendre'l? (6,60).

• Els militants escolten la crida de Jesús: També vosaltres em voleu deixar? (6,67).
• En tot el procés del jutjar el paper del responsable és cabdal, expressa la fe en la vida 

que brolla de la Paraula: Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna (6,68). 
I ho fa en sintonia amb l'experiència del grup:  Nosaltres sabem que tu ets el Sant de  
Déu (6,69).

• Tanmateix sempre pot haver-hi algú que no es deixi tocar per la Paraula:  No us vaig 
escollir tots dotze? I un de vosaltres és un diable (6,70).

3. JUTJAR: MOMENT DE LA INTERPRETACIÓ DE L'ACCIÓ I DEL FET EN JESÚS

La interpretació del signe dels pans parteix del fet que la Llei és tipus de la vida que Déu dóna al 
qui l'acull. Jesús és tipus de la vida que Déu dóna al qui l'acull, és a dir, el qui hi creu (6,47) o el 
qui se'l menja en el sentit d'estar-hi en comunió (6,58).

L'anomenat discurs del pa de vida (6,22-59) insisteix, en un primer moment, a anar cap a Jesús i 
a  creure-hi, i en un segon moment, en la comunió amb Crist. La revelació misteriosa de Jesús 
suscita una dificultat:  Com pot donar-nos aquest la seva carn per a menjar? (6,52). Jesús hi 
respon afirmant el misteri de la unió entre ell mateix i el creient, comunió que ja és real després 
de la seva mort, significada amb el do del seu lliurament a la creu. L'aliment s'identifica amb el 
donant. Per la seva mort i resurrecció, Jesús s'ha convertit en pa de vida per al creient.

La relació Pare i Fill engendra la relació Fill i creient: el Pare fa viure el Fill que ha enviat i el 
Fill (que viu pel Pare i prop d'Ell) fa viure el creient que el menja, que assumeix que el Fill (do 
del Pare) faci estada en ell. Així doncs, menjar la carn i beure la sang significa unir-se no pas a 
Jesús de Natzaret, sinó al Fill únic de Déu que ha travessat i vençut la mort perquè el món visqui. 
D'una banda, és una invitació a creure en la victòria del Fill de l'home sobre la mort, i de l'altra, a 
revifar la fe dels qui l'han acollit i, per la manducació (= la Paraula s'ha fet vida per sempre), a 
expressar el misteri de la comunió amb Déu i entre els creients.

La  comunió dels militants amb Jesús s'arrela en la  comunió de Jesús amb el Pare. Per això, 
menjar i  beure no s'ha d'entendre en un sentit  material,  sinó en el  sentit personal de  ser en 
comunió, que és precisament el fruït de la manducació (6,56). Aquesta existència en comunió és 
do del Pare, perquè atreu cap al Fill i el dóna perquè tothom visqui per sempre, gràcies a Ell.

4. UNA CONCLUSIÓ

El moment del jutjar, després d'haver vist el fet i l'acció (signe dels pans) i d'haver-hi descobert 
la presència misteriosa de Déu en Jesús (l'epifania de Jesús caminant sobre el mar), és l'hora 
d'anar  cap  a  Jesús  i  creure-hi,  i  també  el  moment  de  fer  una  experiència  de  comunió (ho 
expressava Mercè T. del MIJAC i de la JOC), de comunió amb Jesucrist i amb Déu Pare i entre 
nosaltres (1 Jn 1, 3).
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RdV SOBRE EL PROCÉS DE LA FE DELS ANIMADORS9

OBJECTIUS DE LA REVISIÓ:

- Remarcar que tot el que fem ha de respondre al nostre compromís de fe.

- L'opció pel moviment ha de donar-nos esperança.

La revisió estava plantejada perquè no es desanimessin davant dels resultats del curs:

- Molta inconstància per part d'infants i alguns animadors.

- La marxa de dues persones de l'equip (una d'elles era la que més tirava del centre).

- La insatisfacció dels resultats obtinguts (Campanya, participació a la Diòcesi...)

- La incertesa futura del pas del centre a la militància.

Es van passar les següents pautes:

VEURE:

-Quan vaig començar què em plantejava fer al MIJAC?
-Ara què estic fent al MIJAC?
-Què he après durant aquest temps?
-Què veig que em demana el MIJAC (el Centre, l'equip, els nanos...)?
-Què he donat fins ara al MIJAC? És suficient?
-Com porto a terme el treball en equip (temps, idees, col·laboració...)?

JUTJAR:

Ga 6, 1-5 o Jn 15, 1-13 [s'ha d'escollir un dels dos]
* Quines actituds em convida a tenir l'apòstol /Jesús?
* Com puc expressar aquesta actitud en el MIJAC?
* Quins reptes em fa plantejar el text de Pau /de l'Evangeli?

ACTUAR:

-Quins compromisos concrets he d'agafar de cara al curs vinent?

VALORACIÓ DE LA RdV:

La majoria dels animadors s'ho van prendre amb seriositat i es van preparar bé la RdV.

- Una de les persones que deixava l'equip, va reconèixer que el tema de la fe era potser el que 
tenia més penjat a nivell personal i era un dels punts que el movien a deixar el centre.

- Una altra ens va deixar "astorats" dient que ningú la podia obligar a plantejar-se res i que tot 
el que donés respondria al que ella veiés.

- La consiliària i un parell d'animadors van fer unes reflexions, implicant-se ells i implicant la 
resta molt maques i compromeses, posant "el dit a la llaga".

- En general es va veure que no podíem anar "per lliure" i que el que ens ha d'aguantar és 
bàsicament tres coses:

9 La present RdV sobre el procés de fe dels animadors es va treballar al centre de Mollet amb l'equip d'animadors 
[sis animadors en iniciació i la consiliària] al final del curs 1996/97 dintre de la valoració general del curs.
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• Jesús, perquè ell ens crida a fer alguna cosa pels altres i ens dóna testimoni.

• Els infants, que ens donen testimoni amb la seva militància i "frescor" (= sempre hi ha 
que hi són a punt).

• Els que ens han precedit en el camí del compromís (Moviment, parròquia, amics...).

Els compromisos, agrupant-los, van ser els següents:

- Prendre'm més seriosament l'opció pel MIJAC.

- Estar més present a la vida de l'equip.

- Deixar-me qüestionar per la vida dels grups (= d'infants).

- No deixar de banda tot el que he après al MIJAC ara que el deixo.

La meva valoració com a iniciador és la següent:

• La pressa de consciència del paper que hi juguen al MIJAC els animadors canvia molt 
quan són conscients que és una opció de fe.

• Se'ls ha d'ajudar a alimentar aquesta fe (treballar-la a l'equip i vetllar perquè tinguin un 
grup dins la seva comunitat cristiana -en aquest cas la Parròquia i Hora-3-).

• Cal aclarir i fer públiques les intencions personals que ens porten a fer les coses.

• La dinàmica va anar bé i l'equip s'ho va prendre seriosament i els va ajudar a donar un 
pas endavant en el camí del seu compromís cap a la militància.

Vam acabar amb una pregària.

PER DEMANAR LA FE

Senyor, concediu-nos la fe,
la fe que arrenca la màscara del món
i fa veure Déu en totes les coses,
la fe que ho fa veure tot sota una altra llum:
que ens mostra la grandesa de Déu
i ens fa descobrir la nostra petitesa;
que ens mostra el Crist
allí on els nostres ulls només veuen un pobre;
que ens fa veure el nostre Salvador
allí on el nostre gust només sent un tros de pa.
Senyor, concediu-nos aquesta fe
que ens fa emprendre tot el que Déu vol
sense dubtar, sense vergonya ni temor, sense recular mai.
La fe que no tem els perills, ni el dolor ni la mort;
que sap caminar en la vida
amb calma, pau i una profunda joia,
i que estableix en el nostre esperit un despreniment absolut
envers tot, fora de vós.

[Charles de Foucault]
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L’ACOMPANYAMENT DE LA FE A COLÒNIES10

El  “centre  d’interès”  de  les  colònies  era  “Un  viatge  pel  Món”  amb  l’agència  de  viatges 
“Aguachupiro”. Cada nit abans d’anar-nos a dormir, amb la valoració del dia (que es preparava 
per la tarda als grups) rebíem una carta de Jesús amb una paraula destacada i una breu explicació 
que feia referència al que s’havia fet durant tot el dia. Per a tal fi hi havia una bústia dibuixada on 
cada dia ens arribava la carta de Jesús i una maleta també dibuixada on penjàvem les cartes un 
cop llegides. Pel matí el consiliari es posava d’acord amb la comissió que preparava el dia per 
plantejar l’objectiu a treballar durant tota la jornada. El consiliari remarcava els valors evangèlics 
que es desprenen dels objectius i convidava tota la colònia a posar-los en pràctica. La paraula 
destacada cada dia era la següent: 1r dia: AMAOS. 2n: UNOS. 3r: A OTROS. 4t: COMO YO. 
5è: ASÍ. 6è: SERÉIS. 7è: MIS AMIGOS.

La participació dels xavals girava entorn a les següents pautes:

• Pel matí se'ls demanarà la seva opinió lliure sobre el que plantegi el consiliari.

• Per la nit cada grup aportarà un resum del treball fet al seu grup i també se'ls convidarà 
a respondre a alguna pregunta en relació al context de la carta de Jesús.

El  clima d'aquests  moments  havia  de  se  l'adequat  (sobretot  per  la  nit)  per  facilitar  aquesta 
reflexió. Ens ajudava algun cant i alguna estona de silenci. El text de cada una de les cartes va 
ser el següent:

“AMAOS”
Porque yo os he escogido, porque allí donde vayáis... Yo estaré con vosotros.
Porque qué ganamos con “conocer mundo” si vamos por ahí enfadados y peleándonos con todos.
Esto es lo que os pido durante este fantástico viaje que hoy iniciáis:
“ante todo” respetaos. Con cariño.

Un fuerte abrazo. Jesús.

“UNOS”
Porque os escribo a vosotros... que aunque estéis lejos os tengo presentes en mi corazón...
Porque yo me he dado a conocer a vosotros a través del MIJAC... Y os he dado mucho...
Y por eso os pido algo a cambio: “tened presente que sois mis amigos”

Un fuerte abrazo. Jesús.

“A OTROS”
Porque lo que habéis recibido, dadlo gratis.
Porque quiero que seáis ejemplo de “donación”... Hacia cualquiera que esté a vuestro lado...
En Egipto,  Nueva Zelanda  o Aguachupiro...  Porque  nadie  enciende  una  luz  para  esconderla 
debajo de la almohada... “Sed felices haciendo felices a los demás”.

Un fuerte abrazo. Jesús.

“COMO YO.”
¿Qué otro  ejemplo os  podría  poner?  No,  no.  No es  por  orgullo  personal.  Lo digo desde la 
humildad del que sólo ofrece lo que tiene... Y yo lo di todo por mis amigos...
¿Seréis tan egoístas como para no compartir con los demás aquello que tenéis: vuestra sonrisa, 
vuestra ayuda, vuestra amistad...?
“No penséis tanto en vosotros y pensad un poco más en mí... Que me escondo en el corazón de 
10 Dinàmica treballada a unes colònies de Morera-Mollet-Pomar. Juliol de 2000.
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los otros”. Un fuerte abrazo. Jesús.

“ASÍ”
¡Vaya viajecito lleváis...!
Casi no sé dónde enviaros las cartas... Menos mal que mi Padre me ayuda...
No penséis que hoy no sabía qué poner. No. Sólo he querido que saboreéis el  valor de esta 
pequeña  palabra:  “así”,  es  decir,  “de  este  modo”,  “al  igual”...  Todo  el  mundo  os  promete 
cantidad de cosas ¿no? Pues yo también ¡hala!. Sí, sí. Si hacéis lo que yo os digo os prometo...

Un fuerte abrazo. Jesús.

“SERÉIS”
Espero no desanimaros. Ya sé que os prometí algo... ¿y no os parece esto importante?
Ya sé que hoy en día importa més lo que uno ve, lo que se aparenta, lo que se tiene... Que lo que 
uno es... Pero: ¿de qué le sirve a uno apilar tesoros si después los pierde?
Dejadme que os confíe un secreto: “atesorar la única riqueza que nadie os podrá quitar jamás: 
vosotros mismos”.

Un fuerte abrazo. Jesús.

“MIS AMIGOS”
Porque lo que importa es saber con quien se gasta uno los “cuartos” ¿verdad?
Pues yo, yo sí sé con quién me los gasto... Con unos amigos... ¡algo más! Con mis amigos.
Mañana volveréis  a  vuestros  barrios.  Contad a  todo el  mundo las  “maravillas”  de ese viaje 
vuestro...  Pero,  sobre  todo,  transmitirles  la  alegría  de  ser  unos  “tipos”  majos,  fantásticos  y 
únicos... De ser ¡mis amigos!

Un fuerte abrazo. Jesús.

PADRENUESTRO DE LOS CAMPAMENTOS11

Padre nuestro que estás con nosotros
en estos campamentos
donde hemos descubierto
que nos has dado los sentidos,
que no sólo nos hacen
VER, OIR
OLER, TOCAR
GUSTAR...las cosas,
sino que son ventanas
abiertas al mundo,
por las que salimos de nosotros mismos
hacia los demás:
- Salimos de nuestras perezas,

violencias, comodidades,
para darnos a conocer como somos.
Nuestras ventanas se abren al mundo
para compartir,
confiar, amar...
VIVIR con y para los demás.
Padre bueno, que nos atiendes
y nos escuchas,
ayúdanos a ser valientes
para que podamos transmitir
a todos los que nos conocen
las experiencias positivas
que hemos tenido aquí. AMÉN

11 Aquest "Padrenuestro" el van fer els xavals en un campament que girava entorn al centre d'interès dels "sentits".
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JUTJAR DE LA CAMPANYA12

OBJECTIUS:

• Celebrar el jutjar de la Campanya.

• Conèixer de primera mà com Jesús ajuda als que són diferents o marginals.

• Descobrir de forma divertida l’esperit evangèlic de l’acolliment sense distincions.

• Donar el salt als nostres ambients per actuar en consonància amb el que hem descobert.

DINÀMICA:

S’explica als infants que anem a trobar-se amb quatre personatges de l'època de Jesús als qui la 
gent no estimava per les seves diferències. Jesús, però, els estima i reconeix llurs qualitats. La 
trobada amb Jesús representa per a ells el començament d’una vida nova. El viatge el farem amb 
la màquina del temps. Pugem a la màquina [pot fer-se de moltes maneres...].

Els personatges ens apareixeran un darrere l'altre o cada grup va a buscar-ne un.  Amb cada 
personatge els infants han de tenir un tracte segons la seva condició personal. Ells són:

PERSONATGES ESTRIS
1. La dona cananea (Mc 7,  24-30):  parla de forma estranya.  Cal 

endevinar l'idioma (= el codi) i entendre'ns amb ella.
Paper i llapis (= codi).

2. El leprós (Mc 1, 40-45): cal posar-se els guants esterilitzats i les 
mascarilles per evitar contagis.

Guants i mascarilles.

3. El centurió romà (Mt 8, 5-10): cal defensar-se'n lluitant amb ell. Pals i armes.
4. L'endimoniat (Mc 1, 23-27): cal lligar-lo perquè és perillós. Corda.

Cada un dels personatges tractarà de parlar amb ells per fer-los entendre’ls que malgrat la seva 
diferència el poden tractar com un igual... com que els infants no els entenen, els personatges els 
hi envien a Jesús. Quan trobin a Jesús, ell els preguntarà d'on venen i amb qui s’han trobat i 
quina impressió  els  ha causat.  Després  d'escoltar-los  els  convida a  abandonar  els  estris  que 
porten (= els seus prejudicis), els dóna el text de l’Evangeli que parla del personatge en qüestió. 
El llegeixen i responen les següents preguntes:

• Com tracta ell (= Jesús) a aquesta persona?

• Com se sent el personatge quan es troba amb Jesús?

• Quines diferències veus entre el tracte que els hi dóna Jesús i el que reben de la gent?

Quan tornen a  la  nostra època,  plasmaran en un mural allò que ha fet  Jesús  i  allò  que han 
descobert  i  ho  relacionaran  amb  els  personatges  "diferents"  que  ens  trobem en  els  nostres 
ambients. Es tracta que tots sàpiguen descobrir aquestes persones i respondre-hi segons ens ha 
interpel·lat Jesús.

12 Dinàmica feta al centre de Llefià. El lema de Campanya era: "No importa el color ni la llengua, tots som iguals".
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CELEBRACIÓ DE LA PASQUA13

INTRODUCCIÓ:

Ens  trobem  tots  a  la  capella.  Els  bancs  estan  distribuïts  entorn  a  una  taula  formant  dos 
semicercles. Quan estan asseguts se’ls hi dóna un cartellet (hi ha de dos tipus: "aigua" i "llum") i 
un  imperdible  perquè  es  pengin  el  cartellet  al  pit.  Es  comença  la  celebració  donant  la 
benvinguda, dient el que anem a fer i explicant el que hi ha sobre la taula: una capsa que amaga 
una sorpresa, la qual té a veure amb la següent història que li va passar a un amic:

"Jo tinc un amic que té un jardí ple de flors i de plantes ornamentals. Ell tenia cura tots els dies del seu 
jardí i a la primavera i a l’estiu les flors donaven goig, però a la tardor i a l’hivern la majoria de les 
plantes es veien pansides i tristes... totes menys una, la qual destacava per sobre de les altres. Era una 
planta  que no donava flors,  però que tenia fulles d’un verd brillant  molt  atraient  i  a  l’hivern,  oh 
meravella! algunes d’aquestes fulles es tornaven vermelles. Oh, quin goig que feia aquesta planta!

Resulta, però, que un dia aquesta planta va començar a perdre les fulles. El meu amic es va posar trist, 
la mimava, però, res! Així que va optar per posar-la al final del jardí, amagada en un racó i s’oblidà de 
regar-la. La planta acabà perdent tota la seva bellesa. L’altre dia vaig visitar el meu amic i em va 
ensenyar el seu jardí. Em vaig adonar d’aquella planta mig morta i... mireu! Me la vaig portar14 Com la 
veieu?15 Oi que fa pena? Què creieu que li falta a aquesta planta?...

Doncs, vinga posem-li aigua!. També necessitarà més llum... així que la posarem en un altre lloc…"

Mireu,  nosaltres  som com aquesta  planta.  Necessitem llum i  aigua,  perquè  sinó  no  podem 
créixer. Tots teniu un cartellet penjat al pit. En uns posa aigua i en altres llum. Doncs es tracta 
ara que us ajunteu un “aigua” amb un “llum”. Quan estigueu emparellats els “aigua” es posen 
davant dels “llum” i amb els ulls tancats s’han de deixar guiar pel seu company que al darrere i 
sense dir cap paraula l’anirà conduint tocant-li l’espatlla dreta (per girar a la dreta), l’esquerra o 
el cap (per anar rectes). Després d'uns minuts canviem els papers.

EXPLICACIÓ PASQUAL:

Tots us heu adonat  que necessitem llum i  aigua,  oi?  Mireu el  meu amic ens ha escrit  unes 
paraules i jo les he penjat en aquesta creu. Voleu saber què hi diuen? Una persona que vingui i 
llegeixi el que hi ha dins aquest sobre... ara dins d’aquest... i ara dins d’aquest...16

Vosaltres heu vist un gra de blat? Mireu què petit és. Doncs si aquest gra es planta a terra i se’l 
rega, primer es podreix i al cap de pocs dies començarà a sortir un bri de terra, que formarà una 
espiga. Heu vist mai una espiga? Mireu, les espigues tenen grans. Comptem-los!. Fixeu-vos si és 
important un granet com aquest!

INVITACIÓ FINAL:

Doncs ara es tracta que cadascú recordi el lema de la Campanya que estem treballant aquest curs 
i el que hem estat treballant: Què hem descobert? I Jesús a què ens ha convidat?…

Ara, jo us donaré un petit record perquè vosaltres us en recordeu del que hem celebrat i del que 
heu de viure quan sortim: un petit sobre amb uns grans de blat, una ampolleta d’aigua i una 
espelma. Podeu doncs agafar aquests records i marxar en pau.

13 Celebració pasqual feta al centre de Llefià. Campanya: "Si fas una cosa petita però important..."
14 El celebrant treu de la capsa una planta de Nadal marcida. Retira la capsa i posa la planta sobre la taula.
15 Es deixa que els xavals contestin les preguntes que es llencen, mirant de treure tot el suc possible.
16 A cada sobre hi ha una cita de l’Evangeli lligada amb el tema. Poden ser: Mc 4, 26-28; Jn 12, 24; Mt 13, 3-8.
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APROFUNDIMENT 6ª CONVICCIÓ: OPCIÓ PELS POBRES

QUÈ TROBAREM EN AQUEST APARTAT?

BREU INTRODUCCIÓ:

Aquesta convicció del MIJAC es deriva necessàriament de l'Evangeli i no és, per tant, un afany 
per part nostra de voler arribar més lluny que cap altre moviment, sinó un intent de ser fidels al 
missatge i l'exemple de Jesús.

Partim del fet que els infants són "els pobres del Regne" i més encara aquells que d'entre ells 
tenen més mancances (a nivell afectiu, socioeconòmic o personals). I nosaltres no podem optar 
per ells si no ens els estimem i els servim des de la nostra tasca d'animadors.

ESQUEMA DEL MATERIAL APORTAT:

REFLEXIÓ: «SEREM JUTJATS PER L'AMOR»

EdE: Lc 4, 16-20

PREGÀRIA:

POBRESA EVANGÈLICA
No tenir res.
No portar res.
No poder res.
No exigir res.
I a més a més,
no matar res.
No callar res.
L'Evangeli, tan sols, com una navalla esmolada,
i el plor i el somriure en la mirada.
I la mà estesa i encaixada.
I la vida, a cavall, donada.
I aquest sol i aquests rius i aquesta terra comprada,
per a testimonis de la Revolució ja esclatada.
I Amais nada.
[Pere Casaldàliga]

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- Descoberta del món infantil.
- Com veu l'infant el MIJAC.
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SEREM JUTJATS SOBRE L’AMOR 17

UNA APROXIMACIÓ AL VEURE:

Si som al MIJAC és perquè ens ho creiem, i si ens ho creiem és perquè volem fer una opció de fe 
que ens porta a dedicar-nos als altres, en concret als infants. I dedicar-nos és entregar-nos a ells, 
servir-los per amor. Ens hi pot ajudar la següent cita de Teresa de Calcuta:

Ustedes están reunidos hoy aquí con un maravilloso y noble objetivo: tratar de descubrir medios y  
maneras de dar vida concreta a su amor por Dios y por el prójimo. La fe en acción es amor y el amor  
en acción es servicio. Convertir esa fe en una acción viva de amor nos pone en contacto con Dios  
mismo, con Cristo Señor nuestro.

Hace algún tiempo se le preguntó a un caballero hindú:

- ¿Qué es un cristiano? Y dio una respuesta al propio tiempo muy sencilla y sorprendente:

- El cristiano es uno que se da.

Justamente desde el principio nos percatamos de que efectivamente ser cristiano no es otra cosa que  
darse. Dios amó de tal manera al mundo que le dio a su Hijo. Fue la primera donación, la primera  
gran donación. Su Hijo fue dado a un ser humano porque quería ser uno de nosotros, igual que  
nosotros en todo, salvo en el pecado [...]

Pero como si este darse, este primer darse, no fuera suficiente, Cristo se trocó en pan de vida. Quiso  
dársenos de una manera sencilla, viva, porque es difícil para un ser humano amar al Dios a quien no 
ve. Se convirtió en pan de vida para satisfacer nuestro amor a Dios, nuestra hambre de Dios.

Hemos sido creados para cosas más grandes. Hemos sido creados a su imagen: es decir, para amar y  
ser amados [...]

El tema del juicio será lo que hemos hecho -¡Lo que hemos sido!- para y con los pobres. Tuve hambre  
y no me disteis de comer. Hambre de pan, de justicia, hambre de dignidad humana... ¡Y pasasteis de  
largo! Estaba desnudo: desnudo de esa consideración, de esa justicia, del reconocimiento de que  
también él es como nosotros, creado por la misma mano amorosa de Dios para amar y ser amado. 18

PREGUNTES:

- Realment estic convençut que Crist ens parla des dels pobres?

- Què em suposa ser animador del MIJAC? Veig en els infants "els pobres del Regne"?

- Com a animador, estic disposat a donar la meva vida pels infants? Com? Quan?

JESÚS ENS PORTA LA «BONA NOVA»

El model que tenim els animadors (tots els cristians) és Jesús de Natzaret.  A l'Evangeli se'ns 
presenta la preferència de Jesús envers els publicans, les prostitutes, els samaritans, els leprosos, 
les vídues, els nens, els malalts,  etc. d'una manera genèrica són els pecadors i els pobres. A 
l'Evangeli  la pobresa engloba una situació de desesperança material  i  una marginació social 
derivada sovint d'aquella situació. Són "mal vistos", terme proper a l'expressió de "pecadors". 
Jesús no solament té una preferència per als pobres i marginats, sinó que  la seva figura ens  
apareix clarament com la d'un marginat en els fets centrals de la seva vida:

17 Reflexió feta al centre de Pomar per treballar l'opció evangelitzadora.
18 TERESA DE CALCUTA, Seremos juzgados sobre el amor, Ed Paulinas, Madrid, 1984 5. pág. 11s.
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- Quan va néixer  no hi  havia lloc per a ells (Lc.  2,  7).  Un origen tan humil per a  un 
fundador no s'inventa... El pessebre, el fill del fuster, el visionari que es mou entre gent 
baixa i la creu al final... tot això és el més històric.

- En paral·lelisme amb el seu origen, la mort de Jesús té lloc també fora de la ciutat. La 
creu no és la mort d'un condemnat qualsevol, sinó la mort dels esclaus i dels delinqüents 
polítics... Una mort conflictiva, prematura (a tot estirar, tres anys de vida pública!), que 
demostra la tremenda virulència de la figura de Jesús.

- Marginat per l'origen i per la fi. Els evangelistes han conservat una sèrie de qualificatius 
de Jesús ben reveladors: Un home golut i bevedor, amic de publicans i de pecadors (Mt 
11,  19);  Comptat  entre  els  delinqüents (Lc  22,  37);  Ha perdut  el  seny  (Mc  3,  21); 
Seductor (Mt 27, 63). Jesús alhora diu que no té on reposar el cap (Mt 8, 20); duu una 
vida desinstal·lada, més o menys errant i marginal...

Jesús anuncia una Buena Noticia: los pobres, los hambrientos, las gentes de corazón transparente, los 
constructores de la paz, los disponibles, pueden considerarse felices (Mt 5, 1) de ellos es el Reino, un 
tesoro (13, 44), una perla preciosa ofrecida a todos (13, 45); la semilla da el ciento por uno (13, 8), la 
abundante cosecha requiere muchos obreros (9, 37); la minúscula semilla se ha convertido en un árbol 
gigantesco (13, 31);el tiempo ha llegado a su plenitud: el Reino está ahí. Felices quienes han elegido la 
mejor parte, como María, hermana de Marta, que lo dejó todo para acoger la Buena Nueva (Lc 10, 38).

Algo nuevo ha sucedido; algo que jamás había sucedido en los tiempos anteriores; es una pieza de 
paño nuevo que no se puede pegar a un vestido viejo (Mc 2, 21); es un vino nuevo que hay que meter 
en odres nuevos (2, 22).  Jesús puede poner en circulación reglas nuevas: «Pero yo os digo....» (Mt 5, 
22). Inútil hacer del pasado el punto de referencia; con sola su presencia Jesús cambia el viejo mundo; 
hay que discernir los signos de los tiempos nuevos, como se lee en el crepúsculo qué tiempo hará 
mañana (16, 2). Es un mensaje destinado al mayor número posible de gente: hay que proclamarlo 
desde los tejados (10, 27). Quienes lo escuchan están llamados a ser, desde ese mismo momento, la sal 
de la tierra (5, 13), la luz del mundo (5, 14); los que entran en el movimiento del Reino son una ciudad 
iluminada, situada en la cima de una montaña (5, 15); su vida es una luz para todos los hombres. Jesús 
manifiesta y hace experimentar que su palabra, cuando es aceptada, es resurrección y vida propuestas 
para toda la humanidad (Jn 11, 25): su pretensión es de carácter universal.

Este es el mensaje portador de felicidad: un amor inmenso habita el mundo de los hombres, el amor 
del Padre; inútil irse lejos para encontrar a Dios: el Padre está cerca de cada uno de nosotros. El Padre 
conoce  nuestras  necesidades,  ¿por  qué  inquietarse  y  tener  miedo?  (Mt  7,  7-11).  Anda  errante 
buscándonos a todos, como el padre que espera el retorno del hijo perdido (Lc 15, 20), como el pastor 
que se echa al campo en busca de la oveja extraviada (15, 3). El Padre trabaja en este mundo y Jesús 
también (Jn 5, 17). Como un buen amigo, está presto para dar a todos lo necesario para su vida (Lc 11, 
5); contrata para su viña a cuantos están en paro (Mt 20, 1); que nadie se quede fuera (Lc 14, 16-24): 
todo el mundo está invitado, perdonado, acogido de antemano, reestructurado en su dignidad: puede 
volver a ser capaz de vivir realmente.19

PREGUNTES:

- Què destaco del text anterior?

- A què em convida Jesús? Què implica això en la meva vida? Com ho puc portar a terme?

- Com em pot ajudar el ser al MIJAC? Quina opció haig de prendre en la meva vida militant?

LA RESPOSTA DEL "DEIXEBLE":

- Quins compromisos concrets he de prendre per viure aquesta opció en la meva vida?

19 ALAIN PATIN, La aventura de Jesús de Nazaret, Ed Sal Terra, Santander, 1984 6. Pàg. 91ss.
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EdE: Lc 4, 16-20

Jesús a la sinagoga de Natzaret

16 I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la 
sinagoga i s'aixecà a llegir. 17 Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el 
passatge on hi ha escrit:

18 L'Esperit del Senyor reposa sobre meu,

perquè ell m'ha ungit.

M'ha enviat a portar la bona nova als pobres,

a proclamar als captius la llibertat

i als cecs el retorn de la llum,

a posar en llibertat els oprimits,

19 a proclamar l'any de gràcia del Senyor. 

20 Després plegà el volum, el retornà a l'ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tots 
els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell.

21
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APROFUNDIMENT 2ª CONVICCIÓ: L'ARRELAMENT

QUÈ TROBAREM EN AQUEST APARTAT?

BREU INTRODUCCIÓ:

L'Arrelament  és  la  segona  Convicció  del  MIJAC.  No  podríem  ser  un  moviment  educatiu, 
evangelitzador i transformador si no estem "arrelats" al medi concret en el que ens movem, és a 
dir, el MIJAC ha de partir de la realitat concreta de l'infant i del seu context sociocultural si vol 
ser fidel als seus propis ideals.

ESQUEMA DEL MATERIAL APORTAT:

TALLER SOBRE L'ARRELAMENT

TESTIMONI: CAMBIO DE UN BARRIO

PREGÀRIA:

FEM UN PAÍS

Senyor,
estem en un país
en que no tot va bé.
Cadascú només pensa en ell.
La gent només pensa a fer diners.
No es respecta prou la natura.
Hi ha gent que viu miserablement,
i d'altres que viuen en grans palaus.
Senyor, tampoc no sempre
es respecten prou les llibertats.
Us demanem que ens ajudeu
a respectar els altres;
estimar la natura,
perquè així puguem construir
un país una mica més de tots,
i en el qual tots puguem viure
d'una manera més igual.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- Descoberta del món infantil
- El projecte educatiu als centres del MIJAC.
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TALLER SOBRE L'ARRELAMENT

PRESENTACIÓ

Benvinguts  al  taller  sobre  la   convicció  de  l’arrelament.  Potser  no  heu  treballat  aquesta 
convicció de manera explícita gaire sovint però ja sabeu que és present en moltes coses que fem. 
És important , per exemple, en l’Acció Transformadora perquè ens plantegem canviar les coses 
que ens envolten des de la nostra realitat i experiència. Al MIJAC no podem treballar aïllant-nos 
del nostre entorn físic, social i cultural perquè el necessitem per situar-nos , per conèixer els 
infants i per transformar-lo.

Tot i això, hi ha moltes maneres de plantejar la feina sobre aquesta convicció perquè la veritat és 
que és molt difícil determinar el contingut i el valor de l’arrelament d’una única manera. En 
l’experiència del MIJAC de Barcelona l’hem treballat  sovint amb un enfoc d’entorn directe, 
barri. Però el moviment és catalanobalear i per tant arrelat a ciutats i pobles d’arreu del territori. 
Per això hem volgut plantejar qüestions de moviment també. Així, hem pensat que la millor 
manera  de  treballar  la  convicció  podia  ser  plantejant  els  continguts  a  treballar  en  forma de 
preguntes que intentarem respondre plegats:

CONEIXEM L’ENTORN I LA REALITAT DELS NOSTRES INFANTS?

Per veure si coneixem la realitat dels nostres infants farem servir les fitxes de coneixement de 
l'entorn. Cal que intenteu escriure 10 coses que coneixeu de cada apartat i cinc de cada infant. 

Pistes a treballar:

• Destaca a quins elements tens menys coneixement i què et planteja això.

QUÈ ENS DIU JESÚS SOBRE L’ARRELAMENT?

L'ofrena de la viuda pobra (Mc 12,41-44)
Jesús es va asseure davant la sala del tresor i mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven  
molt. Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. Jesús va cridar els  
seus deixebles i els digué:
- Us asseguro que aquesta viuda pobra ha tirat al tresor més que tots els altres. Tots han donat el que els  
sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que posseïa, tot el que tenia per a viure.

Pistes a treballar:

• On veus que Jesús està atent al seu entorn?

• Creus que li dona importància a la realitat de les persones? Per què veus que ho fa?

• Pensa algun fet dels infants on t'hagis descobert com Jesús a les escales.

COM PODEM CONÈIXER LA REALITAT?

Fonts per conèixer la realitat:

• Anàlisi de la realitat dels Projectes Educatius dels centres.

• Testimonis. Sobretot de gent gran.

• Llibres d’història. Sobretot de la biblioteca del barri o ciutat.
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• Estadístiques. Es poden trobar a revistes de la ciutat i a Internet.

• Fitxa de seguiment. Observar els infants i parlar amb ells.

Pistes a treballar:

• Tria algun dels elements que surten en aquests materials que pensis que es dona en l’entorn 
dels teus infants

• Com afecta als infants del meu centre aquesta realitat?

• Anem a fer una fitxa per conèixer la realitat dels nostres infants. Quins elements hi posaries?

ON S’ARRELA EL MOVIMENT?

A Barcelona:

• Pensem un tret bàsic de la realitat on viuen els nostres infants. L'apuntarem en un paperet 
sense que els demés ho vegin i el doblegarem.

A Catalunya i les Illes Balears:

Llegim l'article sobre els orígens del Moviment:

• Saps a on podem trobar MIJAC?

• Creus que el fet que el moviment s'arreli en ambients diferents pot ser una dificultat?

COM HO PODEM INCORPORAR A LES ACTIVITATS AMB ELS INFANTS?

• Imaginem-nos que estem a principi de curs i volem treballar amb els infants quines coses els 
preocupen del seu entorn per poder aportar-ho a l'Assemblea d'infants i triar objectius de 
campanya. Heu de muntar una activitat dinàmica per ajudar als infants a observar el  seu 
entorn amb mirada crítica. Ha de servir perquè els infants facin una llista de quines coses del 
seu entorn els preocupen més. Mireu de tenir en compte el que heu descobert al taller.

PAUTA DE VALORACIÓ 

Aspectes positius
Que t’ha agradat, creus que es pot 
seguir fent així.

Aspectes a millorar.
-Que  no  t’ha  agradat,  creus  que 
s’hauria de millorar o polir i que 
proposes com a millora.

1.METODOLOGIA
-Valora com s’ha fet el taller, les 
dinàmiques  utilitzades,  el  temps 
per  fer-lo,  si  s’han  pogut 
compartir les reflexions,...
 2.CONTINGUT.
- Valora els que has après de nou, 
si  et  fa  coneixer  més  el  mijac, 
valora  una  mica  la  part  més 
“teòrica” del taller.
3.MATERIAL.
-Valora els “papers” que se t’han 
donat  per  seguir  el  taller  i  que 
pots utilitzar per poder-hi fer una 
ullada de tant en tant
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ALTRES OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE:

TESTIMONIO: CAMBIO DE UN BARRIO EN 40 AÑOS20

En el año 1966 llegué a Barcelona desde mi pueblo de Córdoba. Yo tenía 14 años y me instalé 
junto a mi familia (éramos 4 hermanos y mis padres) en una ciudad dormitorio de los alrededores 
de  Barcelona,  el  Barrio  de  San Ildefonso  o  Ciudad satélite  de  Cornellà,  aunque muchos  lo 
conocían como la Ciudad Sin Ley. Era un barrio obrero sin muchos recursos.

Vivíamos en uno de tantos pisos de 60 m2, con comedor, lavabo, cocina y 3 habitaciones, y yo 
creo que era más bien un lujo en aquella época. Eran bloques de 5, 10 o incluso 17 plantas de 
altura, todos iguales, uno edificado al lado del otro. Entre los bloques zonas verdes, o más bien 
arenosas, jardines de tierra, con piedras, restos de obras, y a veces incluso basureros. Y allí era 
donde  jugaban  tantos  niños,  la  gran  mayoría  hijos  de  emigrantes  de  Galicia,  Extremadura, 
Andalucía...

Entre tanto bloque de pisos en medio del barrio se situaba la Fábrica de Mosaicos, con su gran 
almacén. Fue la que edificó todas aquellas viviendas. No había todavía parques con columpios, 
ni zonas verdes donde jugar sin ningún peligro. Hasta la llegada de la democracia no se empezó 
a reconvertir todos aquellos llanos de tierra en parques o plazas tranquilas donde jugar o pasear, 
y hasta prácticamente hace un par de años no se acabó de arreglar el último escampado de tierra 
de este barrio.

En aquellos primeros años de residir en San Ildefonso, no había sanidad pública, el ambulatorio 
estaba en otro barrio, en Gavarra, donde no había médicos especialistas, estos tenias que ir a 
visitarlos a la ciudad de Barcelona y para ir era también una odisea. El único medio de transporte 
para ir a Barcelona era el autobús y se cogía también en Gavarra, en la tan conocida parada de la 
Arenas. 

De colegios cuando llegamos existían los colegios pequeños que estaban en las plantas bajas de 
los pisos, y que en muchos casos de todos los que enseñaban sólo uno era profesor. Estaban los 
colegios Jaime I, el Europa, el Moreneta, el antiguo San Ildefonso privado, el Liceo Numantino, 
el Santa Gema, que desaparecieron hacia mediados de los años 90. Y en aquella época sólo había 
una parroquia, la de San Ildefonso.

La primera gran mejora fue la construcción del primer colegio público el San Ildefonso, al que 
fueron  mis  hermanos  pequeños.  Luego  le  siguieron  otros  colegios  como  el  Verdaguer 
(actualmente cerrado) y el Montserrat, cuyo edificio era igual que el del San Ildefonso. Luego se 
construyó el Roger de Flor y el Roger de Laurea, que en la actualidad son sólo uno, el Torre de 
la Miranda. 

En 1971 se construyó el gran Mercado Municipal, uno de los más grandes de Europa, que se 
edificó en el lugar de la Fábrica de Mosaicos. Todavía aun sigue siendo unos de los centro de 
necesarios del barrio.

Apareció  la  primera  comisaría  en  nuestro  barrio,  en  aquellos  inicios  eran  unos  barracones, 
aunque ya en los 90 se edificó un gran edificio.

Y llegó el Metro, fue en 1976, que nos comunicó mejor con Barcelona. La parada de Metro en el 
mismo centro del barrio, fue durante algunos años la parada final de la línea 5 o azul, aunque no 
20 Testomini fet per Concepción RAIGÓN.
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tardaron en hacerse las paradas de Gavarra y Cornellà centro. También ante las mejoras en el 
asfaltado llegaron las primeras líneas de autobús al barrio, todas ellas nos comunicaban con otros 
municipios de la zona.

Apareció una nueva parroquia en el barrio, la del Pilar, que en sus inicios se encontraba en los 
locales de unos pisos, y se hacia misa de domingos en el Cine Avenida. Luego a los pocos años 
se traslado al edificio actual, donde aun quedaron algunos barracones como salas durante unos 
años hasta que se construyó el edificio anexo que aun existe actualmente.

Existían dos cines en el Barrio, el Avenida y el Sandor. Los dos ya no existen. Sólo queda el 
Cine Pisa, tocando con el barrio de Gavarra. Era lo poco de ocio que existía en los inicios del 
barrio.  Actualmente en el  lugar del cine Avenida existe un centro comercial,  y en donde el 
Sandor, un concesionario y un gimnasio. También como ocio apreció el Centro cívico, donde 
empezaron a hacerse diferentes actividades para todas las edades, desde niños a la tercera edad. 
Todo ello junto a las grandes plazas arregladas, donde jugar sin peligros. 

Y pareció el primer ambulatorio del barrio, junto al metro, al mercado, a los autobuses, al centro 
cívico… a todo. Y los especialistas ya no están en Barcelona, ahora los tenemos más cerquita, en 
Gavarra, la gran mayoría.

Se han hecho más recientemente, avenidas con isletas centrales, se han puesto más pasos de 
cebra con semáforos para evitar atropellos, y se nos comunicó mejor a Barcelona a través de la 
Ronda de Dalt, cuya salida 14 es San Ildefonso.

¿Y  la  gente?  Sigue  habiendo  aquella  gente  hijos  de  emigrantes  de  Andalucía,  Galicia, 
Extremadura...  pero  ha  habido  en  los  últimos años  un  aumento  de  habitantes  emigrados  de 
Ecuador, Colombia, Perú, Marruecos, de la antigua Yugoslavia... En el fondo todos emigrantes.
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APROFUNDIMENT DEL TEMA DE L'ECLESIALITAT DEL MIJAC

QUÈ TROBAREM EN AQUEST APARTAT?

BREU INTRODUCCIÓ:

El MIJAC és un Moviment d'Acció Catòlica. Això vol dir que és una organització eclesial que té 
encomanada una  missió evangelitzadora molt  important.  Aquesta  missió,  però,  no la  podem 
viure al marge de l'Església universal,  a la qual estem lligats a través dels bisbes. I és en la 
comunió amb l'Església que podem compartir el nostre carisma propi: el de donar veu als infants 
dins l'Església i ajudar-los a que siguin capaços de transformar el seu medi.

ESQUEMA DEL MATERIAL APORTAT:

REFLEXIONS I TESTIMONIS:

o EL SUPORT ECLESIAL ALS QUI FAN EL SEGUIMENT

o DEL MIJAC A LA DIÒCESI

o QUÈ ÉS I D'ON VE L'AC. ELS MOVIMENTS ESPECIALITZATS D'AC

ACTUAR DE LA RdV SOBRE EL MIJAC COM A ACCIÓ CATÒLICA

PREGÀRIA:

PREGÀRIA PELS INFANTS:
Oh Déu, Pare de tots els infants,
que els estimeu més que no pas tots nosaltres,
que els acaroneu del matí a la nit amb la vostra mirada
i els feu créixer amb l’impuls del vostre alè.

Avui els voleu estimar a través nostre,
i ens els encomaneu com plançons de roure
destinats a créixer contra el temps, la pluja i el vent

"Deixeu que els infants se m’acostin
que el Regne del Cel és per a ells;
per a ells i per tots els que se li assemblen".
Ells seran, doncs, els nostres mestres,
i a nosaltres ens caldrà aprendre la lliçó.
Potser anem massa distrets i ens creiem saber-ne massa.
Ens escau més fer de jutges que de simples aprenents.

Un infant és sempre un enigma:
un llibre que encara no s’ha escrit; una pàgina en blanc.
Un poema de bells somnis... Podria ser-ho...
com també podria quedar-se en un esborrall mal forjat.

D’un bloc de pedra en pot sortir una bona imatge,
però calen mans destres per a realitzar el miracle:
només vós, Senyor, sabeu treure de les pedres
vigorosos fills d’Abraham.

Cada vida és un misteri que ens corprèn o ens aclapara,
que ens encoratja o decep.
Els nens tenen la porta oberta,
però l'escala és fosca i per dins es perden.
Doneu-nos Senyor ànima d’artista,
sensibilitat de poetes i audàcia de constructors.
Els voleu a la vostra imatge,
però aquesta cal reinventar-la cada cop.

Ells i nosaltres. Tan a prop i tan lluny.
Parlem diferents llenguatges i hi ha encara massa barreres,
El que diuen i el que callen
i el que les paraules no poden traduir...
i ens quedem decebuts i distants...
ells i nosaltres.
Cal tenir la mirada neta, el front serè i el cor ben ample;
recomençar la ruta i refer el camí
i confiar sempre en l’estel que ens guia
i cantar la vida i somriure cada matí.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- La missió del Consiliari i la diocesanitat del MIJAC
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- Aplicació al MIJAC del Pla diocesà de l'Apostolat seglar
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LA MISSIÓ EVANGELITZADORA DEL MIJAC

EL SUPORT ECLESIAL ALS QUI FAN EL SEGUIMENT21

Els nostres moviments infantils i juvenils estan amatents a recolzar els qui han assumit la missió 
d'acompanyar i d'iniciar els militants en el seguiment de Jesús.

Ells realitzen aquesta acció en nom del Moviment. Aquest vetlla per la seva formació, atén les 
necessitats pedagògiques que origina la seva acció, proporciona plans de formació que orienten 
la seva tasca, crea espais de reflexió col·lectiva i de revisió del servei que fan, ajuda a emmarcar 
el seu treball  en un context eclesial,  fomenta en ells una actitud de reflexió,  contemplació i 
pregària pels qui acompanya o inicia...

L'acompanyament que fa el Moviment és expressió de la fraternitat eclesial i, per tant, ajuda a 
situar l'acció educativa en un context eclesial.

Les trobades de consiliaris o de responsables d'iniciació o de formació, la implicació vital en 
estructures eclesials (consells parroquials o diocesans, SIPJ, CCME, coordinadores diocesanes, 
etc.) són els mitjans que permeten tant visibilitzar l'acompanyament eclesial com donar suport al 
servei de la formació i de la iniciació.

DEL MIJAC A LA DIÒCESI22

... em vull centrar en el MIJAC per arribar des d'ell a l'Església diocesana (...)

L'ARRELAMENT EN EL TERRITORI

He destacat força aquesta característica del MIJAC: la d'estar ben arrelat al seu territori. Això fa 
que fàcilment coincideixi a la pràctica amb l'estructura parroquial de les diòcesis que expressen 

aquesta territorialitat eclesial. És a dir, la gran majoria de centres del moviment estan en una 
parròquia, allà tenen els locals i allà, de la seva activitat i de les seves persones, en surten els 

consiliaris, els animadors i els mateixos infants.

En aquest sentit, el MIJAC és un moviment molt parroquial; potser més que altres moviments 
degut a les seves característiques i això té avantatges clars, però també té els seus inconvenients i 
pot comportar diversos problemes.

Avui,  això es veu agreujat  pel  fet  que les  mateixes parròquies  territorials,  que estaven molt 
centrades en la figura del rector i dels altres preveres (els vicaris), també passen per moments de 

21 CCME, Ideari dels Moviments infantils i juvenils d'AC de C/B per a la formació dels militants, Eines de Formació 
núm 2. Lleida, 1993. pàg. 60.
22 Extret de: Joan TORRA, La missió del Consiliari i la diocesanitat del MIJAC.
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dificultat i de transformació, que fan que hi hagi unes situacions de "debilitat" comparades amb 
la fortalesa que tenien no fa pas massa temps.

Les parròquies ja no poden recolzar tant el moviment com abans i no és estrany de trobar intents 
de convertir el moviment, els infants i els animadors, en una mena "d'escolanets" parroquials; o 
de  fer  que  el  moviment  sigui  l'excusa fàcil  de  tots  els  "mals"  que  les  parròquies  i  la  tasca 
evangelitzadora passen avui arreu. A voltes es troben situacions en les que des de les parròquies 
es responsabilitza el moviment de la manca de resposta -general- a la proposta cristiana que amb 
tant  d'esforç  es  fa  avui.  Fins  i  tot  s'han  donat  intents  d'ignorar  els  centres  per  crear  altres 
iniciatives més pròximes a l'esplai o més dirigides des de la catequesi i aquestes situacions -a les 
que cadascú pot aportar la seva pròpia història- sovint esdevenen problemàtiques per ambdós 
costats.

NOVAMENT INSTÀNCIA CRÍTICA

Amb tota lògica des del moviment es reclama atenció especial per part de la diòcesi a la pròpia 
situació (...)

El MIJAC ha de continuar dient quina és la seva missió evangelitzadora i quins són els elements 
que el distingeixen de les altres activitats que treballen en el món dels infants i dels adolescents. 
Haurà de diferenciar-se constantment de la catequesi -malgrat a moments s'hi haurà de coordinar 
estretament-; de l'esplai -tot i que el fa servir en la seva activitat-; de l'escola i les seves activitats 
-encara  que  aquesta  tingui  elements  de  protagonisme  dels  infants  i  adolescents-;  dels  altres 
moviments -fent veure la seva especificitat-...

Haurà de continuar reivindicant la seva diocesanitat i l'especificitat del seu treball evangelitzador 
a la frontera. Encara que -tornem-hi!- a moments això resulti força incòmode (...)

LA RELACIÓ AMB L'APOSTOLAT SEGLAR

Fidel a la seva identitat de moviment d'Acció Catòlica, el MIJAC haurà de mantenir un estret 
lligam amb els altres moviments d'Acció Catòlica, a l'intern de les estructures diocesanes que a 
cada moment s'hagin pogut assolir, amb el grau d'implicació que li correspon com a tal. És el que 
anomenem com a Apostolat Seglar. I això correspon a tot el moviment, no només als consiliaris, 
però aquests hauran d'ajudar a assegurar-ho.

Fer-ho  així,  ha  de  comportar  el  recolzament  necessari  com  a  moviment,  més  enllà  de  la 
territorialitat en la que el MIJAC està arrelat. No és pas demanar una feina suplementària i potser 
percebuda  com  a  supèrflua.  És  paral·lel  al  benefici  que  el  moviment  extreu  de  la  seva 
organització a nivell diocesà i català.

Des de l'estructura d'Apostolat Seglar i des de les relacions estretes amb els altres moviments de 
joves i d'adults, més enllà de donar sortida en el mateix estil als propis infants i adolescents, els 
joves animadors poden trobar el seu lloc en altres moviments que li permetin venir al moviment 
amb més gran maduresa personal.

La  mateixa  història  dóna  la  solera  necessària  per  anar  evitant  que  el  moviment  fluctuï 
excessivament, fruit dels mateixos joves que el són l'ànima. Mentre el moviment va aconseguint 
aquesta  història,  a  base  de  temps,  és  bo  que  rebi  aquest  recolzament  dels  altres  moviments 
d'Acció Catòlica, de l'Apostolat Seglar diocesà, de la mateixa manera que cada centre ho rep dels 
pares i d'aquells que temps enrere han passat pel moviment i encara se'l senten ben seu.

Tot plegat és ben necessari en un moment eclesial i social en què van sorgint nous moviments 
sobre els quals el Concili Tarraconense demana un discerniment clar (CPT 123).
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QUÈ ÉS I DON VE LACCIÓ CATÒLICA?23

En parlar de lAC cal distingir entre un abans i un després del concili Vaticà II:

1- ABANS:

- Quedava molt clara la divisió entre jerarquia i laics.

- LEsglésia té tres serveis (διακovία) o peus que la sostenten: la Paraula, la Litúrgia (lliga la 
vida i la fe i ho celebra. Gran utilitat la RdV den Cardinj) i la solidaritat (o caritat).

- LAC era el braç armat de la jerarquia per a evangelitzar.

- A Espanya agafa un to franquista.

- A Catalunya tenim la influència den MARÉCHAL i la JOC crítica.

2- DESPRÉS:

- Lautoritat ha de tenir un sentit evangèlic tal i com es desprén de lEvangeli; de les dues 
cartes a Timoteu i de la carta a Titus.

- LEsglésia som tots:

• Comunitat sacerdotal (sacerdoci comú) com ho és Crist, el qual lliga en la seva persona 
els dos sentits del sacerdoci veterotestamentari: la missió daplacar lira de Déu (servei 
de la Paraula) i la dexpiar els pecats del poble (Sacrifici sant).

• Testimonis del Crist: hem destar disposats a donar la vida com Ell.

Cfr. la Constitució LG, 11: lEucaristia és el signe de lEsglésia: el pa representa la Creació i el 
vi el treball de lhome i la dona: la col.laboració humana al pla creador de Déu. És a dir, per una 
banda, rebem el do de Déu i , per laltra, ens comprometem a oferir el nostre treball (acció 
transformadora). LEsglésia ja no és una piràmide sinó una òsmosi entre el ministeri apostòlic 
(ordenats:  bisbes -servei  de la  Paraula,  de la  Litúrgia  i  de la  caritat-,  preveres -servei  de la 
Paraula i de la Litúrgia- i diaques -servei de la Litúrgia i de la caritat-) i la resta dels cristians, 
però en comunió amb els bisbes, perquè la Paraula sigui idèntica a la dels apòstols i actualitzada 
(pel medi). Hem rebut la fe de Déu-Pare per Jesucrist, a través dels Apòstols, en la comunió de l
Església.

El decret sobre lApostolat dels laics [AA, 12] diu que els infants també deuen participar d
aquesta missió de lEsglésia. Tots participem de lEsglésia per la gràcia rebuda pels sagraments 
de la iniciació (baptisme-confirmació-eucaristia). Tots els cristians tenim el sentit de la fe. Però 
cal nodrir-la sota el guiatge del ministeri dels bisbes.

ELS TRETS DE L    ACCIÓ CATÒLICA DE MEDI  

Els moviments dAC contextualitzen la Paraula en el medi:

- Lliguen la fe i la vida, per transformar la vida tal com Déu la vol.

- Formen part daquesta experiència de fe.

- Hi ha algú que els acompanya (el consiliari -representa el ministeri del bisbe).

23 Extret de la ponència d'en J. FONTBONA a la Jornada de Formació diocesana sobre l'AC. Barcelona, 1998.
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El moviment també és una eina diniciació (fa experiència de fe -del trobament amb Jesús- des 
de la pròpia realitat).

El Sínode dedicat als laics concreta més l AA, 20: Christi fideli laici, 31: allà on siguem, la gent 
ha de trobar-se amb la imatge del Crist (hem de revestir-nos de Crist, cristificar-nos).

PER QUÈ ES TORNA A RECUPERAR AVUI L    AC?  

A grans trets, el procés ha estat el següent:

- 1972: sinicia un procés de reflexió després de la crisi de lAC [la crisi de lAC vingué pel 
perill dautonomia que representava i el no reconeixement del ministeri del bisbe].

- 1993: la Conferencia Episcopal Española fa una assemblea per proclamar de nou lAC.

- 1995: al Concili Provincial Tarraconense. El primat demana que ens definim com AC.

Darrerament  han  nascut  nous  moviments  alternatius  extradiocesans  (neocatecumenals, 
focolari...) que passen per sobre del ministeri episcopal, sota el guiatge del papa.

El que distingeix lAC són les 4 notes [cfr. AA, 20]:

• Levangelització. Tot moviment d'AC ha d'estar al servei dels qui encara no hi són, i 
alhora, serveix a la formació dels infants, joves i adults que han estat iniciats a la fe.

• La responsabilitat en lorganització. El protagonisme dels infants, joves i adults en la 
direcció del Moviment i en la corresponsabilitat amb la resta de l'Església local perquè 
sigui fidel a la seva missió.

• Lacció unida dels laics. L'organització i la RdV ajuda a fer experiència d'Església.

• Lactuació  sota  la  direcció  de  la  Jerarquia.  L'Evangeli  anunciat  i  la  fe  viscuda  i 
celebrada és l'Evangeli i la fe dels Apòstols, que rebem en l'Església pel bisbe.

QUI RECONEIX ELS MOVIMENTS D    AC?  

És el  bisbe qui  reconeix els  moviments  dAC a la  seva Diòcesi  [és molt  interessant  el  Pla 
pastoral  de  la  diòcesi  de  Girona].  A nivell  estatal  hi  ha  el  Consejo  Nacional  de  la  Acción 
Católica, que reconeix els moviments dAC de lEstat.

LINIES DE FUTUR DEL MIJAC

Les línies de futur del MIJAC venen marcades per dues fidelitats i dos pilars eclesiològics.

Les dues fidelitats són:

1. A la pròpia identitat i missió (les Quatre Notes són com una trena: apareixen ben lligades, 
cap no es pot separar de l'altre perquè sigui consistent).

2. Als infants, sense desarrelar-nos del propi medi (l'especialització), sabent que cap infant 
no és cap jove en projecte i que està influït, condicionat, vertebrat pel medi on viu i actua.

Els dos pilars eclesiològics sön:

1. La col·laboració estable amb el ministeri  apostòlic (bisbe,  preveres i diaques),  tot  fent 
experiència de fer camí junts en la diferència.

2. La  inculturació  de  la  Paraula  i  la  iniciació  cristiana:  la  trobada  amb  Jesús  mort  i 
ressuscitat, de la vida i acció.
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LA INTERECLESIALITAT DEL MIJAC

ELS MOVIMENTS ESPECIALITZATS D'ACCIÓ CATÒLICA24

Els Moviments especialitzats juvenils d'Acció Catòlica, són expressions del ministeri pastoral de 
l'Església. Neixen de la seva acció apostòlica por aportar el missatge de Jesús a totes les edats, a 
tots els medis la tots els indrets.

Assumeixen tota la missió de l'Església en funció del creixement en la fe dels joves i dels infants 
de l'anunci del Regne de Déu en les estructures del món.

Els Moviments d'AC són espais educatius on hom pot viure i créixer en la fraternitat,  en la 
corresponsabilitat, en el sevei i en la fe. En aquest sentit.

• Impulsen, a través de l'acció, a l'obertura al món i al Regne de Déu que s'hi ha tot present per 
l'acció de Jesús.

• Il·luminen amb la Paraula de Déu l'acció, el pensament i el cor dels militants.

• Ajuden  a  aprofundir  el  sentit  de  l'existència  a  trobar  raons  per  a  l'alegria  mitjançant  la 
pregària i l'opció per Jesús Salvador, mort i ressuscitat.

• Celebren la vida, l'acció i la fe amb la pregària i els sagraments, especialment l'eucaristia 
("font i cimal" de la vida i de l'acció) i la penitència (retrobament amb Déu i renovació de 
compromís).

• Comparteixen la comunió amb altres realitats del propi Moviment, amb altres Moviments i 
amb el conjunt del Poble de Déu concretat en una diòcesi o en el col·lectiu de diòcesis de 
Catalunya i les Illes i en altres àmbits eclesials en els quals participen.

• Porten  Jesús  i  el  seu  estil  de  vida  al  medi  a  través  de  l'acció,  de  la  participació  en  les 
estructures de la societat i del testimoni.

• Creen estructures de coordinació,  participació i  responsabilitat  a través de les quals  hom 
pugui experimentar i viure la fraternitat, distintiu de la família dels fills de Déu.

Els  nostres  Moviments,  d'aquesta  manera,  s'adhereixen a  l'acció evangelitzadora i  apostòlica 
general de l'Església, s'esforcen por tal d'acompanyar el procés de transformació personal dels 
militants i intenten incidir significativament en les estructures dels medis on es fan presents.

Els Moviments especialitzats infantils i juvenils d'AC a Catalunya i les Illes, a més d'assumir les 
finalitats generals de l'Església, opten per fer-ho en sintonia amb la tradició de l'Acció Catòlica.

Això  els  porta  a  assumir  joiosament,  com a  característiques  definitòries  seves,  les  següents 
opcions (Vat II. A.A., núm. 20):

• L'evangelització del medi i el progrés en la descoberta ¡ el seguiment personal de Jesús, corn 
a fruit del baptisme.

• El  protagonisme  laical  a  l'interior  d'aquestes  associacions  en  l'anàlisi,  la  formulació  i  la 
direcció dels plans de treball, com a expressió de la dignitat de tots els membres del Poble de 
Déu i de l'especificitat de la vocació dels carismes que Déu ha donat a cadascú.

• El treball dels moviments i la seva dinàmica interna realitzat de manera coherent, coordinada 
i compartida com a conseqüència de la vivència comunitària de la fe.

24 CCME, Ideari dels Moviments infantils i juvenils d'AC de C/B per a la formació dels militants, Eines de Formació 
núm 2. Lleida, 1993. pàg. 42-44.
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Aquesta coherència els porta a establir vincles vitals amb altres associacions eclesials que els 
són afins i complementàries.

Això és el resultat de la comunió en la fe en el mateix Jesús i de la diversitat de variables 
personals i socials des d'on hom viu aquesta comunió.

• L'especial vinculació amb el ministeri apostòlic del Bisbe que els porta a assumir les seves 
orientacions  en  ordre  a  l'acció  pastoral  així  com  a  restar  disponibles  per  atendre  les 
necessitats pastorals que els encomanin.

La presència dels Bisbes en l'acció educativa i evangelitzadora dels Moviments se significa 
pel  nomenament  dels  responsables  i  consiliaris  i  pel  diàleg  pastoral  amb elis  de  cara  a 
implantar i fer créixer l'Església en els diferents medis.

L'Església i les seves organitzacions apostòliques acompanyen els militants en la vivència dels 
valors transformadors formulats en els manaments i anunciats per Jesús en les Benaurances.

L'Esperit de Jesús, a través de l'Església com a gran mediació i a través dels Moviments com a 
mediacions eclesials, mou el cor dels militants perquè visquin il·lusionadament. Així la seva vida 
quedarà realment transformada i podrà esdevenir plenament persona lliure i feliç.

L'Esperit de Jesús, mitjançant les mediacions eclesials, anima l'esperança dels militants vers la 
realització plena del Pla Salvador de Déu. La limitació i la mort no poden estroncar-lo, perquè la 
resurrecció és el patrimoni del Nou Poble de Déu.

ACTUAR DE LA REFLEXIÓ SOBRE EL MIJAC COM A MOVIMENT D'AC25

De quina manera i amb quins mitjans podem avançar en el protagonisme dels infants?

- Possibilitant que siguin més protagonistes.

- Escoltant-los més.

- Donant-los més eines perquè s'organitzin: publicacions; telèfons; adreces; trobades....

- Potenciant les que ja tenim.

Què ens hi exigeix als animadors?

- Creure més en la seva capacitat per dir el que pensen i per organitzar-se.

25 Les respostes van sortir en la RdV de la J Formació diocesana (9198) i poden servir per orientar.
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- Restar més a la seva disposició.

- Què ens cal  perquè l'organització del Moviment (d'àmbit  C/B) es faci  ressò en el  nostre 
treball quotidià?

- Donar un enfocament de Moviment (C/B) a tot el que fem. No cal doblar coses, sinó donar-
los aquest sentit evangelitzador.

- Donar més importància a l'Assemblea C/B d'infants. Hauria de ser ella la que marquès el 
ritme de treball de l’Assemblea d'animadors i no a l'inrevés.

Quines dificultats i mancances trobem amb la RdV?

- Específicament amb els infants les següents:

- De vegades hi falta l'ambient i les ganes per posar-se (prefereixen el joc i dir les coses sense 
aprofundir-ne o sense implicar-se.

- Costa que siguin conscients dels compromisos que prenen i que els portin a terme.

- Tant amb els infants com amb els animadors:

- És més fàcil valorar que revisar.

- La poca continuïtat en els grups (d’infants) i en alguns equips (d’animadors): no es poden 
assumir etapes ni processos.

Com podem millorar el nostre treball i amb quines eines hi comptem?

- Tenint més estabilitat als equips (de centre i diocesans).

- Donant més importància a les petites coses (fets, accions, descobertes...) i a cada infant.

- Quin tipus de relació volem amb altres moviments i serveis...?

- De reconeixement mutu i d'intercanvi d’informació, assegurant la cooperació i respectant les 
conviccions de cada moviment.

- Potenciar  sobretot  la  relació  amb els  moviments  germans  a  nivell  estatal  i  internacional 
(JUNIOR, AC i MIDADEN).

Quins objectius ens hem de marcar en la nostra tasca evangelitzadora?

- Arribar a tots els infants, especialment als més necessitats.

- Assumir la història del nostre Moviment per mirar d’avançar amb fidelitat en aquest camí.

- Ser realment evangelitzadors: fent presents a Jesús i essent-ne autèntics testimonis.

- Quins mitjans hi podem utilitzar?

- Potenciar allò que tenim: RdV; dinàmiques; Campanya; celebracions; EdE...

Quins reptes ens plantegem en la col·laboració amb la resta de l’Església?

- Ser un Moviment d’AC diocesà (a tota la Diòcesi).

- Informar més del fem a altres àmbits eclesials (bisbes; parròquies; CCME...)

- Fer-nos més presents a altres àmbits eclesials (Consells pastorals, coordinadores...)
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RECURSOS METODOLÒGICS DEL MIJAC

QUÈ TROBAREM EN AQUEST APARTAT?

BREU INTRODUCCIÓ:

El MIJAC com a Moviment educatiu ha de fer servir unes eines metodològiques que entenguin 
la  manera  de  ser  dels  infants.  A  través  d'elles  en  el  MIJAC ens  divertim,  ens  organitzem, 
proposem accions, les revisem, estem en moviment i ho celebrem. El MIJAC no oblida mai, 
doncs, que els protagonistes són els infants.

ESQUEMA DEL MATERIAL APORTAT:

EINES I DINÀMIQUES:

o RECURSOS METODOLÒGICS DEL MIJAC

o LA RdV AMB INFANTS

PREGÀRIA:

LOS JUEGOS

"Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:
-Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños,
no entraréis en el reino de los cielos.
El que se haga pequeño como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos- ." (Mt 18, 2-4)

¡Nos lo hemos pasado bomba jugando, Señor!
Hacía tiempo que no jugábamos a estas cosas
y nos hemos reído como críos.
Gracias, Señor, por concedernos aún la alegría de los pequeños,
por regalarnos la sonrisa de los niños.
Gracias por compartir nuestros juegos,
reír con nuestras risas,
gozar con nuestra inocencia.
Señor, gracias por haberte hecho niño.
Gracias, Señor

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- Caixa d'eines. MIJAC

- Com i perquè celebrem la fe amb els infants.
- DOC.
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CONTINGUTS BÀSICS DE LA INICIACIÓ

LA MILITÀNCIA
La vida del jove. Obrir-se al món, actuï en ell, il·lusió, esperança.

Jesús encarnat en la història Conèixer-lo, Sentir-se cridat, Ell dóna sentit ple. Demana 
actitud de justícia, solidaritat, amor.

LA  DESCOBERTA  DEL 
MÓN INFANTIL

L'infant és persona Ajudar-lo a superar les contradiccions del seu món.
L'infant és creient Pot ser protagonista a l'interior de l'Església.
L'infant és militant Capaç de veure-jutjar-actuar-celebrar en el seu medi.

L'infant juga Cal optar pel MIJAC. Opció educativa i evangelitzadora 
a partir de l'infant

PAPER DE L'ANIMADOR AMIC i TESTIMONI

Parteix  de  l'infant.  Descobrir  els  valors  de  l'infant. 
Deixar-se interpel·lar. No ser ell el protagonista.
Responsable,  solidari,  madur,  testimoni.  viure  la  fe. 
Acompanyament personal. Gratuïtat, Afrontar els reptes.

LES CONVICCIONS

INFANT PROTAGONISTA El MIJAC és d'ells. Ajudar-los a ser-ne capaços.
ARRELAMENT Conèixer-estimar-evangelitzar el seu medi.

OPCIÓ EDUCATIVA Educar  persones  responsables  i  compromesos.  Ofereix 
l'evangeli com a punt de referència.

ACCIÓ TRANSFORMADORA S'adreça al medi què viu l'infant. Dóna sentit a activitats. 
És evangelitzadora, és acompanyada per l'animador.

OPCIÓ EVANGELITZADORA Es realitza per la Paraula i l'Acció. Urgeix.
OPCIÓ PELS POBRES Despresos i al costat de pobres per fidelitat a l'Evangeli.
ANIMADOR: amic i testimoni Coneix-estima-comparteix orienta la vida de l'infant.

PROJECTE EDUCATIU
Concreta les Conviccions De manera que es puguin avaluar.

Document definitori Quin model de persona i societat es vol. Quins valors. La 
fe. L'estil educatiu i la metodologia que es vol.

EL GRUP D'INFANTS És la base del MIJAC On es viu i es fa experiència de tot el que és el MIJAC.
Base de l'organització S'hi crea consciència de Moviment. Relació altres grups.

LA REVISIÓ DE VIDA
Eina metodològica Ajuda l'infant a situar-se i definir-se i  actuar en el  seu 

medi. Té 3 moments: veure-jutjar-celebrar: actuar.
Estil de vida La fe il·lumina la realitat i dóna esperança de canvi.
Esperit que dinamitza Transforma la pròpia vida.

L'ACCIÓ  I  LES 
ACTIVITATS

L'acció engloba Dóna sentit a un seguit d'activitats del grup.
Respon a un plantejament Parteix del grup, possibilitats i necessitat de canvi.
Han de partir de l'infant Senzilles, avaluables, solidàries, engrescadores.

LA CAMPANYA
Eina del Moviment Duu a terme les prioritats del curs.
Acció Coordinada Sistematitza el treball dels grups de la Diòcesi (o C/B)
Mitjà evangelitzador L'infant s'organitza-surt del grup-revisa-transforma.

ALTRES RECURSOS
Metodològics

LA REVISTA Els  infants  comparteixen  solidària,  organitzada  i 
responsablement la vida dels grups i del MIJAC.

EL QUADERN DE GRUP Memòria de vida del grup. Font de revisions i compartir.
TROBADES DIOCESANES Mitjà habitual per celebrar i compartir final Campanya.

LA REVISIÓ DE VIDA AMB INFANTS26

Se'm demana una paraula sobre l'aplicació del mètode de la RdV als infants. D'entrada, puc 
afirmar que l'experiència del MIJAC confirma que aquest mètode també pot ser vàlid en un 
moviment infantil evangelitzador, sempre que es tingui present la manera de ser i d'expressar-se 
dels infants.

Resulten imprescindibles la formació i el diàleg permanent de les persones més grans que els 
ajuden i animen (joves animadors i consiliaris).

26 ENRIC GRASES, a CCME, La RdV: esperit i mètode, , Eines de Formació núm. 5.
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VEURE:

Sempre a partir de fets ben concrets; coses que han viscut i els han impactat (en positiu o en 
negatiu), que els preocupen, «que els fan parlar...»

Amb els petits és ben cert allò de: «cal picar el ferro quan és ben calent»

La pregunta inicial pot ser tan senzilla com «què ha passat?»

L'oportunitat de fer la RdV pot ser d'allò més imprevisible, sempre atents a allò de que «van 
plens» en aquell moment.

També es  pot  fer  a  partir  d'una acció,  més o  menys puntual  o  llarga  en el  temps,  que  ells 
mateixos han programat, donant-se uns objectius i concretant uns «Com ha anat?» o «Com us ho 
heu passat?» poden endegar-ho.

Cal acostumar-los a cercar les causes: «per què passa això?», «Per què ha anat bé o malament?»

I també les conseqüències: «i ara, què passarà... o pot passar?»

JUTJAR:

Tot i que, sovint en el VEURE ja s'han anat fent judicis de valor, és convenient fer un recull 
d'allò que ells pensen que està o no està bé... i el per què pensen així. També ajuda el fet de 
preguntar-los si la gent que coneixen també pensen com ells... i posar-ho en evidència.

«i  Jesús,  què  en  pensa?»...  com una  invitació  a  fer  d'Ell  el  nostre  punt  de  referència  més 
important.

Animar a fer una pregària d'acció de gràcies, de perdó, de petició...

ACTUAR:

És el  moment de rellançar-los a l'acció...  per tal  de donar resposta al  que han estat  revisant 
plegats, amb els corresponents objectius («què volem aconseguir?») i mitjans («com ho podem 
fer?. ..com ens organitzem?»)

En definitiva, és preguntar: «i ara, què podríem fer? què hauríem de fer?» Quan l'acció és grupal: 
«Qui s'encarrega de..?»

El compromís ha de ser molt concret i proper en el temps.

Així com amb la gent més gran una RdV difícilment es pot fer en una sola sessió, amb els infants 
no es pot allargar massa, adaptant-la sempre a les seves possibilitats, que aniran canviant d'acord 
amb l'edat i el procés que vagin fent en el Moviment.
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CAIXA D’EINES I DINÀMIQUES

QUÈ TROBAREM EN AQUEST APARTAT?

BREU INTRODUCCIÓ:

Aquest apartat és molt pràctic i vol complir una doble missió:

- Conservar  i  transmetre  dinàmiques  "clàssiques"  del  Moviment  i  d'altres  inspirades  en 
aquelles.

- Recordar, i donar a conèixer en alguns casos, la manera de fer pròpia del MIJAC.

Esperem que ajudi també en la nostra tasca de la iniciació als centres. Si està posat en aquest 
moment del procés iniciador només és per donar més elements als nostres iniciands i a nosaltres 
en la important tasca que portem entre mans.

ESQUEMA DEL MATERIAL APORTAT:

PREPARACIONS I VALORACIONS

DINÀMIQUES CONCRETES

CELEBRACIONS

PREGÀRIA:

CONTRA-RELOJ POR EQUIPOS

"Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo:
El que quiera ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor de todos." (Lc 9, 35)

¡Qué pasada, Señor,
nunca había corrido tan rápido
y todo en un ambiente de sana competición!
Realmente agotados y simplemente por el gusto de competir.

¡Ojalá, Señor, fuese tan deprisa detrás de ti
 y sin esperar recompensa alguna!
Gracias Señor por estar siempre ahí,
esperándonos; por animamos y alentamos.
Gracias por alegrarte a nuestra llegada,
la de todos y en especial de los últimos,
los que Tú más quieres.
Señor, gracias por ser el premio para los más débiles. Gracias, Señor.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

- Recull Caixa d'eines. MIJAC, 1983.
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PREPARACIONS I VALORACIONS:

PREPARACIÓ ACTIVITAT:

• Què farem?

• Amb qui ho farem?

• Què volem aconseguir?

• Com ho farem?

• Qui farà cada cosa?

VALORACIÓ ACTIVITAT:

• A qui li direm?

• Què els hi direm?

• Com els hi direm?

• Què farem per explicar-ho?

• Quan ho farem?

PAUTES PER VALORAR EL CURS DEL MIJAC:

1.- COM HE ESTAT JO?

- Crec que he assolit els objectius plantejats?

- He assumit la(es) meva(es) responsabilitat(s) amb il·lusió?

- He col·laborat a que tot tirés endavant?

2.- COM HE VIST ELS ALTRES?

- Els altres animadors.

- Els nens del meu grup (quin seguiment els he fet).

- Els altres grups.

3.- QUÈ EN DIU JESÚS? [Lc 10, 21-24]

- Creieu que en donaria gràcies del que hem fet i viscut?

4.- EL PLANNING, LES ACTIVITATS, LA CAMPANYA:

- Quines coses creieu que han respost als objectius plantejats?

- Quines caldria millorar?

- Valoració global.
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DINÀMICA DE L’ARBRE

QUÈ EN PENSA JESÚS?

DE QUÈ ENS PODEM
SENTIR SATISFETS?

QUÈ HEM FET PERQUÈ
LA TROBADA SORTÍS BÉ?

QUÈ CREIEM QUE HA FALLAT?

QUINS OBJECTIUS ENS HAVÍEM PLANTEJAT?
QUINS S’HAN ACONSEGUIT? QUINS NO S’HAN ACONSEGUIT?
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DINÀMICA DE LA RENTADORA:

QUÈ ENS HA FALLAT?
QUÈ ENS HA SORTIT MALAMENT?

QUÈ HEM DE MILLORAR?
[QUÈ HEM DE FICAR A LA RENTADORA?]

DE QUÈ ENS PODEM SENTIR SATISFETS?
[ROBA NETA PER GUARDAR A L’ARMARI]

DE QUÈ EN DÓNA GRÀCIES JESÚS?
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DINÀMICA DEL DETECTIU:

QUÈ ENS HA FALLAT?
QUÈ ENS HA SORTIT MALAMENT?

QUÈ HEM DE MILLORAR?
QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE LA PROPERA VEGADA?

DE QUÈ ENS PODEM SENTIR SATISFETS?

QUÈ N’HA DESCOBERT JESÚS?
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DINÀMICA DEL TRENCACLOSQUES:

 

QUÈ ENS HA FALLAT?
QUÈ ENS HA SORTIT MALAMENT?

QUÈ HEM DE MILLORAR?
[QUINA PEÇA ENS HA FALLAT O NO HEM TROBAT?]

DE QUÈ ENS PODEM SENTIR SATISFETS?
[TRENCACLOSQUES ACABAT]

QUINA ÉS LA BONA NOTÍCIA
QUE ENS HA TRANSMÈS JESÚS
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DINÀMICA DEL TREN:
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DINÀMICA DEL RIU:
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DINÀMICA DEL JUDICI:
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_

__7

_

__6

_

__5

_

__4

_

__3

_

__2

_

__1

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE:

Aquesta  dinàmica  serveix  per  valorar  qualsevol  activitat  o  objectiu  que  vulguem.  Es  tracta 
d’omplir el termòmetre segons pensem que ha funcionat d’una manera o d’una altra.

7 o MÉS: ESTEM MOLT CONTENTS DE
COM HA ANAT TOT I HO DIREM A...

5-6: A MÉS D’ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS
ENS HAN AGRADAT LES ACTIVITATS PER...

3-4: SI S’HAN ACONSEGUIT ELS
OBJECTIUS, PERÒ...

1-2: NO HEM ACONSEGUIT ELS
OBJECTIUS PLANTEJATS PER...

QUÈ ENS DIU JESÚS DEL QUE HEM FET?
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DINÀMICA DE L’ENQUESTA:

OBJECTIUS DE LA DINÀMICA:

• Intercanviar  entre  els  presents  la  valoració  de  l’activitat  feta  d’una  manera  dinàmica  i 
personal.

• Crear un autèntic diàleg que serveixi per enriquir-nos i conèixer l’opinió dels altres.

• Posar en comú els aspectes que entre tots vulguem destacar per extreure’n les conseqüències.

MODEL D’ENQUESTA:

NOM DEL QUI FA L’ENQUESTA: _____________________

NOM DEL QUI CONTESTA: _____________________

SÍ NO
Saps el que vam celebrar l’altre dia27? [  ] [  ]
Van participar tots els qui havien d’anar? [  ] [  ]
Vam aconseguir el que ens vam proposar? [  ] [  ]
El dia estava ben plantejat (horari, activitats, lloc...) [  ] [  ]
Creus que va ser interessant? [  ] [  ]
Els participants estaven satisfets? [  ] [  ]
Vas participar en tot el que es va fer? [  ] [  ]
Creus que val la pena fer una altra activitat per l’estil? [  ] [  ]
Creus que Jesús està content amb el que vam fer? [  ] [  ]
Què podríem fer per millorar el que va fallar?

ASPECTES A REMARCAR DE LA DINÀMICA:

• Cal que tots facin l’enquesta i alhora que tots siguin enquestats. Si algun no ha participat 
(això  pot  succeir  quan no  es  valora  el  mateix  dia)  no  podrà  ser  entrevistat,  però  sí  fer 
l’enquesta.

• La darrera pregunta resta oberta perquè s’afegeixi el que convingui (cal que l’entrevistador 
l’ompli perquè en quedi constància).

• Al final es pot posar en un mural les enquestes amb les conclusions (o tabulacions) més 
importants.

27 Cal adaptar la pregunta a l’activitat que es vulgui valorar.
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DINÀMICA PER VALORAR LA TROBADA

OBJECTIUS:

• Copsar d’una manera ràpida i desenfadada l’ambient que va haver a la TDI.

• Provocar el diàleg a partir de les respostes que s’obtinguin.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

• Aquesta dinàmica es va fer amb infants, però es pot adaptar també per als animadors.

• El Centre d’Interès de la TDI de la que es parla era la música, per això les preguntes van 
sobre aquest tema. Naturalment cal adaptar-les a la situació que es vulgui valorar.

DINÀMICA:

Sabries dir quin era el Centre d’interès de la TDI? _____________________________________

Si haguessis de posar un títol de cançó per valorar com va anar el matí, quin seria?

Si haguessis de posar un títol de cançó per valorar com va anar l’eucaristia, quin seria?

Si haguessis de posar un títol de cançó per valorar com va anar el dinar, quin seria?

Si haguessis de posar un títol de cançó per valorar la tarda, quin seria?

Si haguessis de posar un títol de cançó per valorar el regal de comiat, quin seria?

Si la TDI hagués estat un concert al que has assistit, quina hagués estat la teva resposta?

Molt bé!!! Bastant bé! Avorrit   No em va agradar gens!

Què diries als qui no van anar?

Què creus que pensa Jesús del que vam fer?

Què proposaries per a una altra TDI?
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VALORACIÓ TALLER O JORNADA DE REFLEXIÓ

OBJECTIUS:

• Copsar d’una manera ràpida si s'ha aconseguit allò que esperàvem amb el taller.

• Tenir alguns elements per millorar en un futur la dinàmica treballada.

PREGUNTES:

1. Hem treballat allò que t'esperaves?
Sí:

<> Com implicar-nos amb l'entorn dels infants.

<> Com conèixer la seva realitat.

<> Treballar a partir de l'entorn social dels infants.

<> És el que m'esperava més o menys.

No:
<> No pensava que veuríem com aplicar això al dia a dia amb els infants.

<> Pensava que seria més complicat i difícil.

<> No tenia ni idea. No esperava res.

2. Què canviaries del taller?
<> Poc temps. Retallar-lo o buscar més temps per l'últim pas.

<> S'ha fet repetitiu. Hem donat voltes tota l'estona sobre les quatre mateixes coses.

<> La dinàmica es pot deixar així. Està bé. M'agrada.

<> La part pràctica del taller s'ha de conservar i donar-li més temps.

3. Què has descobert d'aquesta Convicció?
<> La importància que té per al MIJAC partir de la realitat de cada infant.

<> La quantitat de coses dels meus infants que se m'escapen.

<> Les coses que fan que els infants siguin tal com són. Quines coses els condicionen.

<> Aprendre a fixar-me en coses que abans no em fixava.

<> Sempre  he  donat  importància  a  aquest  tema perquè  hem de  conèixer  el  barri  per  poder 
canviar-lo.

<> De vegades parlem del que és ideal, del que s'hauria de fer, i no sempre es pot.
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EL TELEGRAMA

OBJECTIU DE LA DINÀMICA:

• Fer una pinzellada ràpida (en cinc minuts ) de com ha anat el dia.

• Esforçar-se per ser sintètic i anar a l’essencial.

• Comprometre’s a retornar al grup allò que surti d’interessant.

A TENIR EN COMPTE:

Aquesta dinàmica permet en molt poc temps (es recomana fer-ho cinc minuts abans d’acabar la 
trobada, reunió...) copsar com ha anat el dia. Convé advertir al personal que es tracta de posar 
unes poques  paraules clau (onze com a màxim) que expressin com s’han trobat,  què els  ha 
semblat l’activitat, etc... No es llegeix, però se’ls garanteix que en la propera ocasió es comentarà 
i es tindrà en compte allò que diguin.

MODEL DE TELEGRAMA:

TELEGRAMA DIA:      -                    - 200 EMISSOR:  

REMITENT: DESTINATARI:   JESÚS 

MISSATGE:

                                          STOP                                 STOP                                  STOP  
STOP

                                          STOP                                 STOP                                  STOP  
STOP

                                          STOP                                 STOP                                  STOP.
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DIAPO-PARAULES

OBJECTIUS:

• Valorar una dinàmica, sessió d’iniciació o acció feta d’una manera atractiva i suggerent.

• Saber relacionar les imatges amb les vivències que s’han donat.

• Buscar la manera per transmetre adequadament el que un vol compartir amb la resta.

DINÀMICA:

- Es col·loquen una sèrie de diapositives diverses en una taula. Poden ser diapositives existents 
o en blanc (fetes amb un marc i paper ceba. En aquest cas caldrà tenir retoladors de punta 
fina per poder-ne dibuixar).

- Totes les diapositives (tant les fotografies com les que es facin a mà) han de ser imatges 
(paisatges, cares, elements de la Natura...) millor no posar paraules.

- L’iniciador  convida  a  cada  animador  a  escollir  una  diapositiva  per  cada  un  d’aquests 
conceptes:

- Què t’ha semblat el que hem fet? (Contingut i dinàmica)

- Com t’has trobat tu?

- Què t’ha aportat (o en el seu defecte: què no t’ha aportat) el que hem fet?

- Com has vist als teus companys?

- Què ens pot dir Jesús del que hem fet i de com ens hem sentit?

- Es dóna un temps prudencial perquè es faci la selecció de les diapositives (entre 15’ i 30’)

- Un cop s’acaba el temps de selecció es posen per ordre en el carret de l’aparell i es projecten.

- Cada animador ha d’explicar allò que ha volgut transmetre amb les seves diapositives.

- Es pot fer un debat/diàleg a partir del que hagi sortit.

PLA TRIENNAL D’INICIACIÓ - 156



L’ARXIU

OBJECTIUS:

• Valorar d’una manera molt visual allò que s’ha fet amb els animadors.

• Poder acumular les revisions que es facin durant el curs (es fiquen a l’arxiu).

• Possibilitar una dinàmica més o menys complexa segons es vulgui.

DINÀMICA:

- Es tracta que cada animador escrigui en un paperet què li ha semblat el dia, tenint en compte 
els apartats clàssics:

- Què podem millorar? O què ens cal acabar d’arrodonir? (la capsa amb els sobres).

- Què ens ha agradat? O què hem après? (l’arxiu).

- Què no ens ha agaradat? O què creiem que ha fallat? (la trituradora de paper).

- De què podem donar gràcies a Jesús? O fer una pregària (el diploma final).

- Si es fa amb un mural de cartolina (o un cartró gran) espoden anar afegint les valoracions del 
que es faci  durant el  curs (l’apartat  a.  dóna peu a  reprendre el/s  tema/es quan es  cregui 
oportú)..
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ELS SENYALS DE TRÀNSIT

OBJECTIUS:

• Copsar d’una manera visual la valoració del dia.

• Donar peu al diàleg entre tots els assistents a l’activitat.

DINÀMICA:

- Es penja un mural penjat que indiqui una carretera i un esbós de la ciutat i del camp.

- Es posa  damunt  d’una taula  uns  fulls  amb els  diferents  senyals  internacionals  de  trànsit 
(també es pot demanar als assistents que les pensin i dibuixin aquelles que volen fer servir).

- Cada animador haurà d’agafar un senyal per valorar cada un dels següents aspectes:

o Contingut.

o Dinàmica.

o Assistència/Participació.

o Motivació personal (abans i després de l’activitat).

o Pregària final.

- Després d’un temps prudencial (uns 15’) es convida acada animador a que posi en comú la 
seva valoració.

- El punt e. es pot fer sempre amb un semàfor. Cada animador que agafi un semàfor amb el 
color amb el que vulgui fer la pregària:

o Color vermell: pregària de petició.

o Color àmbar: testimoni o petició diversa.

o Color verd: pregària d’acció de gràcies.

- Interessa que hi hagi un diàleg fluid a partir del que es digui.
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CELEBRACIÓ D’UNA SORTIDA DE FORMACIÓ:

CANT D’ENTRADA
ES PENJA UN MURAL EN UN LLOC VISIBLE
LECTURA del conte: “Fabricants d’etiquetes”
La vida es como una botella  de buen vino,  algunos se  contentan con leer la etiqueta.  Otros 
prefieren probar su contenido.
“En cierta ocasión un hombre sabio mostró una flor a sus discípulos y les pidió que dijeran algo 
acerca de ella.
Ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio.
Uno pronunció una larga charla sobre la flor.
Otro creó un bello poema.
Otro ideó un cuento sobre la flor.
Todos tratando de quedar por encima de los demás.”
“Juan miró la flor, sonrió y no dijo nada. Sólo él la había visto.”
¡Si tan sólo pudiera probar, saborear un pájaro, una flor, un rostro humano... la Convivencia de 
este fin de semana...!
Pero ¡ay! ¡No tengo tiempo!
Estoy demasiado ocupado en aprender a poner y descifrar etiquetas. Pero ni siquiera una vez me 
he parado a disfrutar de las cosas y de los demás... que pueden ser mis amigos.
DESPRÉS D’ESCOLTAR LA NARRACIÓ cada animador pensa i apunta en un paper:
Quines etiquetes he posat als altres? I al que hem fet aquest dia?
Amb què he sabut "disfrutar" en aquesta sortida?
LECTURA DE LA PARÀBOLA:

Jesús después de marchar unos días solo, había regresado junto a sus discípulos, que estaban 
deseando saberlo todo sobre el lugar al que había ido. Pero ¿Cómo podía él, Jesús, decirles a 
los suyos, con palabras, la sensación que había inundado su corazón cuando contempló las 
flores de gran belleza que habían en el  paisaje? ¿Cómo comunicarles lo que sintió en su 
corazón  cuando  escuchaba  las  bellas  e  inacabables  melodías  de  la  noche?  ¿Cómo 
convencerles de lo amables que habían sido todos hacia él?

Y les dijo: “Id y descubrirlo vosotros mismos. Nada puede sustituir al riesgo y a la experiencia 
personales”. Pero, para orientarles, les hizo un mapa del lugar al que había viajado.
Ellos tomaron el mapa y lo colocaron en su local.
Hicieron fotocopias para cada uno.
Y todos se consideraron expertos sobre el lugar que marcaba la fotocopia, pues conocían todos 
los detalles del mapa.
Jesús se lamentó de haberles dibujado aquel mapa. Habría sido preferible no haberlo hecho.
DESPRÉS D’ESCOLTAR LA NARRACIÓ cada animador pensa i apunta en el mural què ha 
descobert de positiu en aquesta sortida (en els altres, en ell mateix...) i pensant en el seu grup 
d’infants, què destacaria de positiu?
CANT DEL PARENOSTRE
(Es pot donar un RECORD DE LA SORTIDA)
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PREGÀRIA EUCARÍSTICA

Sí, Pare bo, vós que ens estimeu tant,
ens reuniu per a la festa de l’eucaristia;
us en donem gràcies
amb Jesucrist, que és la nostra alegria,
us cantem: TOTS: Glòria a vós, Senyor, que ens estimeu tant!

Tant ens heu estimat
que per nosaltres heu creat aquest món,
tan gran i tan bonic. TOTS: Glòria a vós, Senyor, que ens estimeu tant!

Tant ens estimeu
que ens doneu el vostre Fill Jesucrist
perquè ens acompanyi fins a vós. TOTS: Glòria a vós, Senyor, que ens estimeu tant!

Tant ens estimeu
que ens agermaneu amb ell,
com els fills d'una mateixa família. TOTS: Glòria a vós, Senyor, que ens estimeu tant!

Pel vostre gran amor
us donem gràcies
amb els àngels i amb els sants
que en el cel us adoren i canten: TOTS: Sant, sant, sant és el Senyor,
Déu de l'univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.

Que sigui beneït Jesús, el vostre enviat,
amic dels petits i dels pobres.
Ell ha vingut a ensenyar-nos
com us hem d'estimar a vós
i com hem d'estimar-nos nosaltres.
Ell ha vingut per arrencar del nostre cor
el mal que no ens deixa ser amics
i l'odi que no ens deixa ser feliços.
Ell ens ha promès que l'Esperit Sant
serà sempre amb nosaltres
perquè tinguem la vostra vida. TOTS: Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.

Déu i Pare nostre, envieu l'Esperit Sant
Perquè aquest pa i aquest vi
es converteixin en el cos i 
en la sang de Jesucrist, nostre Senyor.
Ell el dia abans de la seva passió,
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ens va fer conèixer el seu amor immens;
mentre sopava amb els seus deixebles
prengué el pa i, donant-vos gràcies,
el va partir i els el donava, tot dient:
Preneu i mengeu-ne tots,
que això és el meu cos, entregat per vosaltres.

TOTS: Aquest  és  el  cos  de  Crist,  entregat 
per nosaltres!

També va agafar el calze ple de vi,
i va pregar altra vegada donant-vos gràcies,
i va fer que se'l passessin, tot dient:
Preneu i beveu-ne tots,
que aquest és el calze de la meva sang,
la sang de l’aliança nova i eterna,
vessada per vosaltres i per tots els homes,
en remissió dels pecats. TOTS: Aquesta és la sang de Crist, vessada per nosaltres!

Després els va dir: Feu això, que és el meu memorial.
TOTS: Glòria i lloança al nostre Déu.

Per això, Pare bondadós, ens recordem
de la mort i de la resurrecció de Jesús,
el Salvador del món;
ell s'ha posat a les nostres mans
perquè us l'oferíssim com a sacrifici
que ens porta cap a vos. TOTS: Us lloem, us beneïm, us donem gràcies.

Escolteu-nos, Senyor Déu nostre,
doneu el vostre Esperit d'amor
a tots els qui participen d'aquest convit,
perquè estiguin cada dia més units
a la vostra Església,
amb el papa (...), amb el bisbe (...),
amb els altres bisbes
amb tots els qui treballen pel vostre poble. TOTS: Que tots formin un sol cos a glòria vostra.

Recordeu-vos, Senyor, dels qui estimem (...)
i dels qui hauríem d'estimar més.
Recordeu-vos del qui ja han mort (...)
i feu-los entrar a casa vostra. TOTS: Que tots formin un sol cos a glòria vostra.

Reuniu-nos un dia al costat vostre
amb la Verge Maria, Mare de Déu i mare nostra,
per fer amb vós la festa del cel en el vostre Regne.
Aleshores tots els amics de Jesús, el nostre Senyor,
us podran cantar per sempre:
Per ell, amb ell i en ell,
vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l'Esperit Sant,
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rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. TOTS: AMEN.
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JOC DE LES POSSIBILITATS:

1  27  25 
 29  47  23

3  49 me
ta 45 

 31   21
5  51  43 
   57  19
 34 53  41 
8 35  55  17
  37  39 
10 11  13  15
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A QUI VA DIRIGIT?
És un joc que està pensat per jugar amb els infants del centre, però que es podria fer en una 
sortida o jornada d’iniciació-formació amb els animadors adaptant el contingut del joc.

COM ES JUGA?
L’iniciador (o un altre animador) estarà al tauler i controlarà el joc.

S’han de fer petits grups barrejats. Se’ls hi dóna una fitxa de joc, un dau, un full (= la tarja per al 
joc) i un llapis. Posen el nom a la tarja de joc i van anotant les caselles per on passen.

Quan els grups cauen en una casella que se’ls penalitzi han d’ajudar a fer un mural relacionat 
amb el sentit de l’activitat.
SIGNIFICAT DELS SÍMBOLS
= missatge.
 = sort (premi especial).
 = prova.
 = comodí. Tornar a tirar.
 = pas barrat (1 torn parats).
 = presó (2 torns parats).
 = tornar a començar.

EXPLICACIÓ PER CASELLES:

SORTIDA. Tirar el dau.
Carrera de cavalls.

Dibuixar les mascotes dels grups.
Trobar un imperdible.
Escriure el nom de tots els qui som.
Passar a la casella núm. 12.
Esperar-se un torn sense jugar.
Lema de la campanya passada?
Tornar a començar.
Nom dels grups d'infants del centre.
Contestar: on vam anar dissabte passat?
Passar a la casella núm. 18.
Definir què és una campanya.
Trobar una pilota amagada.
Explicar 4 acudits.
Esperar-se dos torns sense jugar.
Posar-li un nom a la "campana".
Passar a la casella núm. 24.
Nom de l'equip català d'infants?
Esperar-se un torn sense jugar.
Dibuixar un signe d'amistat.
Dibuixar el MIJAC en un full de paper.
Relaciona: MIJAC, Jesús, Campanya.
Passar a la casella núm. 30.
Què és un objectiu?
Esperar-se dos torns sense jugar.

Dir 4 jocs que podem fer al MIJAC.
Trobar la "clau" de la campanya.
Embenar-se els ulls i seguir un traçat. 
Passar a la casella núm. 36.
Posar-se d'acord perquè un del grup es canviï 
amb un altre d'un altre grup.
Esperar-se un torn sense jugar.
Tornar a començar.
Fer una torre humana.
Quin és l'àmbit de la campanya actual?
Passar a la casella núm. 42.
Fent mímica dir un objectiu del MIJAC.
Actuació especial per al final del joc.
Prova de "salt".
Fer una teranyina amb llana.
Què significa cada sigla de MIJAC?
Passar a la casella núm. 48.
On es reuneixen les Coord. Dioc.?
Esperar-se dos torns sense jugar.
Quants anys celebra el MIJAC (Llefià)?
Intercanviar-se una peça de roba.
Què és Nadal? Com ho podem celebrar?
Passar a la casella núm. 54
Què fa por en la nostra vida quotidiana?
Esperar-se dos torns sense jugar.
Què canviaríeu del MIJAC?
Portar l'aigua amb la boca.
Fer un quadrat amb els escuradents.
Passar a la casella núm. 59.
Fer una dansa.
Trobar dues xinxetes.
Fer un ban per a la campanya.
Esperar-se dos torns sense jugar.
META. [No cal arribar amb núm. exacte].
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ESCOLA D'INICIADORS
MATERIAL D'INICIACIÓ

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:
Al full dels grups poden apuntar les preguntes i respostes que se’ls anirà fent al llarg del joc.
Cal fer una llista amb tots els qui som (nens i animadors).
L’animador que és al taulell se n’encarregarà de:
* Atendre el grup que ha de tirar el dau
* Vetllar per l'ordre, que no es tiren uns a sobre dels altres, que no es perdi el temps, que es 
respectin els torns penalitzats...
* Cal estar pendent del mural (per a la celebració/valoració final), que han d’anar pintant 
els grups penalitzats.
Ha d’haver animadors pendents d’algunes preguntes o proves:
* A les proves núm.: 3, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 57 han de donar la resposta. L’animador que n’estigui al corrent, serà qui la doni per vàlida o 
no (no poden tornar a tirar el dau fins que no responguin correctament).
* A les proves núm. 29, 34, 39, 40, 46, 52, 53, 55 ha d’haver un control.
La pregunta núm. 23 és d’”òrdago”. Però se’ls ha d’ajudar a que hi trobin alguna relació. A la 
pregunta 41 no es tracta només de dir Moviment Infantil... (sinó: M= moviment i significa...). A 
la pregunta 49 es tracta que expliquin la relació que hi ha entre ells, a qui deixen de costat... (en 
relació amb la campanya).
A la prova 29 s'han de tapar els ulls tots menys el darrer, el qual guiarà la resta de companys que 
aniran en filera tocant-se les espatlles per un traçat prèviament marcat al terra.
A la prova 39 es tracta de "saltar" per baix, és a dir, començant per una alçada concreta (1,50 m.) 
Tots els membres del grup han de passar per sota sense tocar-la. I així successivament, anant 
baixant uns pocs centímetres cada vegada fins a una dificultat notable.
A la  prova 52 es tracta que omplin d’ampolla amb d’aigua que portin amb la boca tots els 
membres del grup.
S'ha d’amagar:
L'imperdible (prova núm. 4).
La pilota de tenis (prova núm. 14).
La "clau" (prova núm. 28).
Les xinxetes (prova núm. 56).
MATERIAL QUE ES NECESSITA:
Llapis per a cada grup, paper d’embalatge, llapis, retoladors i plastidecors per al mural.
Folis (prova núm. 5 i prova núm. 22).
Llista amb tots els qui som (nens i animadors): prova núm. 5 i el nom dels grups del centre 
(prova 10).
Pilota de tenis (prova núm. 14).
La "clau" dibuixada de les campanya (prova núm. 28).
Un guix per dibuixar al terra el traçat a seguir i draps per embenar els ulls (prova núm. 29).
Corda gruixuda (o llistó) per a la prova núm. 39.
Llana (prova núm. 40).
Ampolla (o recipient) per a la prova 52.
Escuradents per a la prova núm. 53.
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