
 

 

 

 

 

EI! BUSQUEM UN BON ANIMADOREI! BUSQUEM UN BON ANIMADOREI! BUSQUEM UN BON ANIMADOREI! BUSQUEM UN BON ANIMADOR O  O  O  O 
ANIMADORAANIMADORAANIMADORAANIMADORA QUE: QUE: QUE: QUE:    

- Vulgui ser el nostre amic. 

- Expliqui les coses amb alegria, senzillesa i paciència. 

- Participi sempre com un més, però responsablement i 
cordialment. 

- Ens motivi amb ganes i bon exemple. 

- Ens parli amb tranquil·litat i pau. 

- Ens sàpiga observar amb atenció i amor. 

- Ens doni un bon exemple en els jocs i en el dia a dia. 

- Sàpiga fer-se un de nosaltres. 

- Vegi en nosaltres la presència del Regne de Déu. 

 

... Que, en definitiva, ens estimi tal com som. 

 



 

QUINES SÓQUINES SÓQUINES SÓQUINES SÓN LES VIRTUTS QUE HA DE TENIR UN N LES VIRTUTS QUE HA DE TENIR UN N LES VIRTUTS QUE HA DE TENIR UN N LES VIRTUTS QUE HA DE TENIR UN 
BON ANIMADORBON ANIMADORBON ANIMADORBON ANIMADOR O ANIMADORA O ANIMADORA O ANIMADORA O ANIMADORA????    

 

ALEGRIA perquè és la base de la nostra acció; 
perquè un animador trist o desencantat 
no pot ser-ne testimoni i perquè sense 
alegria res no pot sortir bé ni agradar als 
altres. 

AMOR l'animador ha d'estimar els nens. Sense 
ells no té sentit la seva tasca i si no hi ha 
amor, el seu tracte amb ells es limitarà a 
fer coses amb més o menys encert i res 
més. Els infants no són el mitjà, és la 
finalitat del nostre ser "amic i 
testimoni". 

ESPERANÇA per saber esperar sense defallir; per 
somiar un món en el que la paraula dels 
infants compti més que no pas les 
expectatives de futur; un món en el que 
el diàleg, les il·lusions, el joc i els petits 
canvis es donin ja en els nostres infants. 

FE per veure en els infants a Déu mateix, 
perquè no creiem en un Déu impersonal 
i totpoderòs, sinó en un Déu que ha  

 

 

 

assumit la condició humana donant una 
nova dimensió al que és diví; perquè el 
que és diví és la mirada dels nens dels 
nostres grups, el seu somriure, les seves 
il·lusions i la seva vida concreta. 

INNOCÈNCIA per deixar-nos "enredar" pels 
infants, sempre per amor i per 
experimentar amb ells la gratuïtat de la 
nostra relació. 

MANSUETUD per no "irritar-nos" amb els infants 
ni amb les situacions que ens 
desborden; per no creure'ns els 
salvadors de la canalla ni els qui ho han 
de canviar tot, per ser-ne un més enmig 
dels nens. 

PACIÈNCIA per no actuar al calor del moment i que 
les nostres actituds responguin a un acte 
d'amor continu, amb alegria i 
despreniment. 


