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Els objectius que ens hem marcat per a aquesta Sessió 
d’Estudis són els següents: 

1. Potenciar la convivència entre els animadors 
militants presents a la Sessió d’Estudis. 

2. Compartir les estones lliures també amb els 
animadors en iniciació presents a la Sortida 
d’Iniciació. 

3. Potenciar el sentit de Diòcesi. 

4. Reafirmar la Convicció del MIJAC sobre el 
protagonisme dels infants i la seva capacitat per a 
organitzar-se. 

5. Crear un clima autèntic de reflexió i diàleg . 

6. Convidar a uns compromisos personals i als 
centres sobre el que es vegi necessari. 

La Sessió d’Estudis està pensada com una Revisió de 
Vida on el veure serà la història i el present de 
l’Organització d’infants a la Diòcesi; el jutjar què ens diu 
el Moviment i Jesús, i l’actuar quins compromisos podem 
treure’n. 

Hi haurà una activitat preliminar, que serà un gran joc 
on participarem tots (militants i iniciands), anomenat: 
Això és el MIJAC?. 

Els objectius del joc són: 
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1- Potenciar la convivència entre els animadors 
presents a la Sessió d’Estudis. 

2- Començar la Sessió d’Estudis de forma 
desenfadada i veure si es coneixen algunes dades. 

La dinàmica serà: 

- S'hi juga fent equips aleatoris (d'unes 8-10 
persones). 

- Cada equip només pot tirar el dau una vegada cada 
torn. 

- Encara que les respostes d’alguna casella no siguin 
correctes l’equip continua tirant. 

- Hi haurà un màxim de 5 minuts per realitzar 
cadascuna de les proves. 
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TREBALL DE FONS. VEURE: 

[Ponència d’en Cheluis] 

DATOS HISTÓRICOS DEL MIJAC 

Origen del Movimiento: 

Años 50-60: Aspirantado de acción católica. 

Años 60-70: Dos animadores de Mijacs acuden a París 
(MIDADEM). 

Años 70-80: Encuentro entre animadores de Mijacs y 
Enric Grases. 

Camino con el Junior. 

Constitución del MIJAC Catalano-Balear. (Octubre de 
1978 en Manresa) 

A partir de 1978: Temas de asambleas: Clarificar la 
identidad del Movimiento. 

Definir la formación de los animadores. 

Dificultad de dos ambientes (urbano y barrio obrero). 

La coordinación de los centros. Se establecen las zonas. 

Reflexión sobre el método del MIJAC: ACCIÓN-
REFLEXIÓN-ACCIÓN. 

El movimiento se define más por lo que no es: no es eplai, 
no es escoltismo, no es catequesis. Cada diócesis hace la 
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suya y los equipos permanentes coordinan lo que pueden. 

Diócesis de Barcelona: 

Curso 78-79: Los primeros centros de MIJAC fueron: 

Zona Barcelonés-centre: Sarrià, Les Corts, Sta. Cecília, 
Ixent. 

Zona Barcelonés-perifèria: Besós, St. Lluis, La Pau, La 
Mina, Sta. Coloma. 

Zona Baix Llobregat: Cornellà, St. Vicenç dels Horts. 

Zona Vallés: Terrassa, Cerdanyola. 

Año 1982: "Pels fets ens coneixeran". 

Aparece la revista de chavales "NOTÍCIES PELUDES" 

Año 1983: "Per què no ens coneixem fent coses junts?" 

Año 1984: Se realizan las primeras coordinadoras 
infantiles de zona y trobades. 

Año 1985: La asamblea de animadores propone formar 
una coordinadora infantil diocesana. 

Año 1987: "Estem en moviment". 

Se forma un equipo para la preparación de la trobada 
diocesana: 3 niños por zona, un animador por zona y dos 
miembros de CD. 

Celebración de la 1a. Trobada Diocesana infantil de 
Barcelona. 
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Aparición de conflicto en algunos centros de la Diócesis 

Año 1988: "Ep, actuem on som" 

La coordinadora de chavales escoge logotipo y nombre: 
Los amigos del 17. 

Trobada infantil del MIJAC Catalano-Balear: Mijacada 
del segle. 

Ruptura de algunos centros de la Diócesis con el MIJAC. 

Año 1989: "Jo puc participar-hi" 

La coordinadora pasa a llamarse: Los amigos del 15. 

Año 1990: "Actuem i participem, entre tots ho 
aconseguirem" 

La coordinadora cambia de nombre: Los enrollaos de 
Barna. 

Año 1992: "Jo amb el MIJAC comparteixo amistat" 

Año 1993: "Dins i fora del MIJAC en marxa t'has de 
posar" 

Celebración de la 1a. Assemblea d'infants del MIJAC de 
Barcelona. 

Año 1994: "Si coneixes un nen marginat, dóna-li una 
oportunitat" 

Año 1995: "Comença a actuar ja" 

Año 1996 "Tot el que ens proposem, ho aconseguirem" 
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24 de març: Trobada de coordinadores C/B: "Construim 
la clau de sol". 

Año 1997: "Al teu germà dóna-li la mà". En ello estamos. 
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EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS COORDINADORAS 
DIOCESANAS: 

[Ponència de l’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 
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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 



MIJAC DE BARCELONA 

ARENYS, 15-16 / III / 97  - 9 

vida. Se llegó a 3 conclusiones: 

� Que tuviera un tema. 

� Que tuviera un regalo (motivación) 

� 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 
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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. 
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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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TESTIMONI CENTRE COLLBLANC: 

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 
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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 
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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 4 grans dificultats: 

� La necessitat de dinàmiques per a les coordinado-
res 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 
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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: 
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� 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. 
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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: 

[Ponència d’en Jaume Fontbona] 

Què defineix el MIJAC com Acció Catòlica? 

1. L’acció educativa i evangelitzadora. 

2. 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 
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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 (1'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 
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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; 2Co 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. 

• 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 
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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: 

* Lc 18, 35-43 (guarició d’un cec). 

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

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

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

 
ACTUAR: 

Es farà a partir d’unes pautes del jutjar. 
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Valoració de la SEE: 

* El tema ha estat adient: 

- Sensació que va faltar temps per aprofundir-ne i 
tractar més aspectes. 

- Cal concretar com es podria reemprendre el tema... 
(curs d’iniciadors?...) 

- Hem valorat els tres passos de la RV: 

- Veure: 

1) L’aportació d’en Cheluis es va cenyir molt a unes 
dades concretes. Potser va faltar aportar 
testimonis, experiències, conclusions... de gent 
que ho va viure. 

2) Testimoni de l’equip DISC: una mica liat i sense 
una perspectiva clara. 

3) Testimoni de Collblanc: molt clar. 

4) Hem trobat a faltar: 

• Fer un veure més ampli amb altres testimonis 
i d'infants. 

• Les preguntes: no vam poder recollir tot el 
que va sortir. 

• Treball per grups bé, encara que una mica 
general. 
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• Remarcar més la dimensió C/B. 

• Clarificar més organització infants i 
coordinadores. 

- Jutjar: 

1) Aportació d’en Jaume: molt cara. Va agradar. 

- Actuar: 

1) Treball per grups: 

- Desigual segons les “zones”. 

- Algunes reticències al funcionament actual de 2 
coordinadores: revista i economia. 

2) Valoració general: Alguns es van queixar dels 
objectius (no era el que s’esperaven) i que no va 
haver ocasió d’entrar a qüestionar coses. 

3) La convivència: molt bé. Ha estat el més positiu. 

 

 

 


