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PRESENTACIÓ

Els qui ja fa uns anys que sou al Moviment ja ho deveu 
recordar.  Signats  per  l'equip  de bisbat  de  Vic,  dins  la 
Circular Informativa del  curs  1978/1979,  dos fulls  que, 
amb  dibuixos,  intentaven  explicar  la  tasca  dels  
animadors en el moviment. La cosa, però, havia quedat  
aturada.
Ara,  passat  un  temps,  i  seguint  la  petició  d'alguns 
animadors  pensant  concretament  en  la  iniciació,  s'ha 
demanat als qui llavors ho elaboraven i que encara són  
al moviment, que continuessin aquell treball que havien  
iniciat. Aquests, amb l'ajuda de la Comissió Diocesana 
de  Vic,  un  cop  pensat,  han  vist  que  seria  millor  
presentar-ho tot plegat. Aquest és, doncs, el treball que 
ens han fet arribar.
EI  presentem  amb  la  convicció  que pot  ser  una bona 
eina per a reflexionar sobre la tasca dels animadors, i no  
sols d'iniciació. No pretén pas dir-ho tot; només vol ser 
un  punt  de  partida  per  al  diàleg:  mirar  els  dibuixos, 
adonar-se del  que expressen,  llegir  el  text...  comentar 
situacions del nostre treball que s'hi corresponen... i, per  
sobre de tot, treure'n conclusions concretes de cara a la 
nostra feina.
Tot i que pot tenir el perill de ser, simplement, una cosa 
bonica, no en tenim prou: volem que sigui una eina útil (i  
això depèn de tots).

L'EQUIP PERMANENT
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PRESENTACIÓ A LA SEGONA EDICIÓ

Heus ací la segona edició de l'animador que volem. Amb 
ella,  la  Comissió  Pedagògica tenim la  intenció  d'iniciar 
una  col·lecció  de  documents,  de  MATERIALS  DE 
FORMACIÓ D'ANIMADORS.
La intenció de la reedició d'aquest llibret i l'edició del que 
són  en  preparació  hores  d'ara  és  dotar  als  centres  i 
concretament  als  seus  responsables  de  formació-
iniciació d'eines útils per iniciar nous animadors i portar a 
terme una bona formació permanent dels animadors
Com  a  granet  de  sorra  en  aquesta  difícil  però 
imprescindible  tasca,  comencem  amb  la  reedició  d'un 
llibret que s'ha mostrat útil pels centres.
Veureu  que  hi  ha  certes  modificacions  (molt  poques) 
com són la unió del qüestionari al llibret, la supressió de 
les  conviccions,  algun  petit  canvi  de  contingut  i  unes 
orientacions per a treballar el qüestionari.
Desitgem una bona feina a tothom.

COMISSIÓ PEDAGÒGICA

5



I. PER QUÈ SOM AQUÍ?

6



7



II. ELS VALORS QUE VOLEM VIURE I EDUCAR

8



9



III. EL MÈTODE DEL MIJAC

10



11



IV. EVANGELITZAR

12



13



V. PELS POBRES

14



15



VI. ARRELATS AL LLOC I A LES PERSONES

16



17



VII. PROTAGONISTES

18



19



L'ANIMADOR  QUE  VOLEM.  QÜESTIO
NARI

ORIENTACIONS PER TREBALLAR EL QÜESTIONARI
"L'animador  que  volem"  no  pretén  ser,  únicament  un 
document per a ser llegit, sinó que també ha de ser una 
eina per a reflexionar la tasca dels animadors.
En  aquest  qüestionari  hi  ha  una  colla  de  preguntes 
referents als set temes que configuren "L'animador que 
volem". No són pas les úniques possibles ni tampoc les 
millors,  però  és  important  que  les  reflexionem, 
aprofundim,  revisem i  anem afegint-hi  més,  segons  la 
nostra realitat i les nostres necessitats.
Aquest material està pensat sobretot per ser treballat en 
grup, en l'equip d'animadors del centre, en trobades de 
zona i diocesanes... També es pot treballar en el camp 
de la  iniciació-formació,  ja  que és  una eina  que dóna 
pistes de reflexió per analitzar i clarificar la nostra tasca 
com animadors del MIJAC.
La metodologia per a treballar aquest material depèn de 
les  necessitats  que  tinguin  els  diferents  grups 
d'animadors,  tant  si  són  militants  com  si  estan  en 
iniciació, i del seu ritme de treball. Així doncs, cal escollir 
un  tema,  segons  els  interessos  dels  grups  i  anar 
treballant a partir de les experiències, les preocupacions, 
etc.  de  cadascú,  mitjançant,  per  'exemple,  murals, 
diàlegs, pluja d'idees, dinàmiques de grup, amb dinàmica 
de  revisió  de  vida...  per  respondre  ales  preguntes  del 
qüestionari i d'altres que puguin sortir.
Es important que un cop treballats els temes s'elaborin 
unes  conclusions  de  tot  el  que  s'ha  dit  i  de  la 
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metodologia de treball utilitzada, per tal que l'animador 
pugui anar revisant Ia seva tasca i veure la seva evolució 
com animador del MIJAC.
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APORTACIÓ  DE  LA  ZONA  4  DE  LA 
DIÒCESI DE BARCELONA

1. Nosaltres  som  aquí  perquè  volem  educar  i 
acompanyar els infants en la fe.
 Creiem que els infants poden esdevenir en el seu 

món  concret  militants  cristians,  creiem  que  són 
evangelitzadors en el propi ambient, i si encara no 
ho  són,  nosaltres,  els  animadors  del  MIJAC  els 
eduquem perquè ho siguin.

2. I això  com ho fem? A través d'un mètode i un estil 
molt concret:
 Partir de la vida i acció dels infants

o Mirem de veure, de descobrir la realitat del 
món infantil  (no  mirar  si  un  semàfor  està 
verd o no).

o L'observem amb altres  animadors,  que hi 
són, ho fem en equip, l'equip d'animadors.

o Reflexionem  com  ens  interpel·la  allò  que 
viuen i fan els infants, com ho interpreto a 
la  llum  de  l'experiència  de  Jesús  de 
Natzaret  i  en  sintonia  amb  l'Evangeli  i 
l'Església de Jesucrist.

o Com ho vivim com a animadors (és a dir, 
l'experiència  militant  de  l'animador  és 
important).

o Prenem  nota,  ho  relacionem  amb  la 
dinàmica del Moviment, i també en sabem 
fer pregària. La pregària és el moment de 
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relacionar la vida i l'acció amb la' fe, com ho 
feia  Jesús.  Saber-hi  descobrir  l'acció  i 
presència de Déu per Jesucrist en l'Esperit, 
a través de la dinàmica del Moviment.

Això comporta fonamentalment partir de l'experiència de 
l'infant, com s'expressa (com diu i viu la fe, do gratuït) i 
com celebra l'acció.

3. L'animador  viu  un  procés  educatiu com  a  amic  i 
testimoni  seguint  la  praxi  concreta  de  Jesús  de 
Natzaret. Jesús (ho veiem a les paràboles):

o Parteix d'una situació concreta que viuen 
els homes del seu temps (coneixement del 
món infantil, allò que fan i viuen els infants);

o Tothom coneix aquesta situació (presa de 
consciència col·lectiva en Moviment);

o Planteja  una  nova  situació  que  esdevé 
conflictiva,  la suggereix,  no la imposa (no 
dóna valors);

o Jesús intenta, des d'aquí, dur els oients a 
una  nova  comprensió  de  la  situació  i 
convida  a  prendre-hi  partit (acció),  tot 
implicant-hi Déu. Déu continua revelant-se 
i actuant a través del protagonisme i acció 
militant dels infants.

 L'animador VEU la realitat del món infantil.
 L'animador  INTERPRETA  aquesta  realitat  en 

equip.
 L'animador  ACOMPANYA  la  pregunta  que  es  fa 

l'infant: aquesta realitat pot canviar?
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 L'animador  REVELA:  la  possibilitat  de  l'acció.  EI 
sentit d'Església.

4. L'acció dels infants és una manera de participar en 
l'acció  evangelitzadora de  l'Església  en  què  es 
transforma la realitat  i  n'és part  integrant i  posa els 
infants de diversos ambients en Moviment.
 EI  MIJAC  es  defineix  com  a  Moviment 

evangelitzador  perquè  vol  donar  a  conèixer 
Jesucrist, fent que els seus membres (els infants) 
lliguin  la  fe  amb  la  vida,  i,  sobretot,  mitjançant 
aquest testimoni de vida, donin a conèixer la fe en 
el seu propi medi.

 EI  MIJAC  som  una  realitat  d'Església  perquè 
l'evangelització  té  necessàriament  una  dimensió 
comunitària que no es pot dissociar mai de la plena 
comunió eclesial.

5. En coherència amb tot això, el Moviment fa una opció 
preferent pels pobres.
 Quan diem que el Moviment fa una opció preferent 

pels  pobres  (sisena  convicció)  significa  que  el 
MIJAC es pren seriosament  l'opció per Jesucrist. 
Això vol  dir  implicar-se en la seva acció i  també 
participar de la seva pregona experiència mística: 
Déu Pare, al llarg de la història continua optant pels 
POBRES.  Participar-ne  vol  dir  compartir  aquesta 
radical donació de Jesús pels més pobres, viure en 
la pròpia pell  l'experiència de mort-resurrecció (el 
gra  de  blat,  Jo  12,  24).  Jesús  mor  com  a 
conseqüència de la seva lluita històrica.
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 Quan eduquem i acompanyem en la fe, eduquem 
en aquesta pregona experiència mística de Jesús: 
la predilecció de Déu pels més pobres i marginats.

L'Esperit  del  Senyor  és  sobre  meu,  car  Ell  m'ha ungit 
(encarregat) perquè evangelitzi els pobres.
M'ha enviat per anunciar la llibertat als captius i la vista 
als cecs, per posar en llibertat els oprimits, per proclamar 
l'any de gràcia del Senyor. (Lc 4,18 ss)
Els cecs hi veuen,
els coixos caminen,
els leprosos queden nets i els sords hi senten, 
els morts ressusciten,
els pobres són evangelitzats.

(Mt 11, 5 i Lc 7,22)
Com fer-ho?

 Avui, però, com concretar aquest  opció  que brolla 
del més íntim de Déu? (concretar vol dir inserir-se 
dins aquesta lluita històrica).

 En un barri obrer, per exemple, fer-la significa optar 
per  la  Classe  Obrera  i  els  Marginats.  En  altres 
medis cal descobrir què significa fer-la, amb qui et 
compromets en aquesta lluita històrica (veure Rm 
8,22 i Lc 4,18), amb qui prens partit, quins mitjans 
empres per dur-la a terme. Per exemple, en medi 
obrer, és vital inserir-se dins la dinàmica històrica 
del Moviment Obrer...

 Nosaltres sabem que, al MIJAC, l'infant no existeix 
en  abstracte,  sinó  en  un  món  molt  concret,  i  la 
nostra  fidelitat  a  aquest  infant  ens  mou  atenir 
present la realitat en què viu i vol  transformar.  És 
l'arrelament,  que  es  desprèn  d'aquesta  doble 
fidelitat a l'infant i el seu món concret.

39



6. Arrelament
EI MIJAC viu aquesta doble fidelitat perquè parteix de la 
vida i acció de l'infant (n'és un dels trets fonamentals de 
la tasca educativa). Així doncs, l'anàlisi de les condicions 
de l'existència concreta és el camí més vàlid per arribar a 
compromisos seriosos en l'obra evangelitzadora.
Els  consiliaris  en  l'esborrany  de  document  sobre 
l'animació de la fe ho expressaven així:
Hi  ha  un  sol  Evangeli,  una  mateixa  invitació  per  a 
tothom...,  però  no  és  esperat  ni  rebut  de  la  mateixa 
manera;  i  això  no  ve  donat  només  per  l'actitud  i 
mentalitat de cada infant, sinó també per l'ambient. Hi ha 
més ambients susceptibles d'entendre i viure l'Evangeli 
que  d'altres.  En  definitiva  no  es  tracta  de  "fer  venir" 
l'Evangeli al nostre ambient, acomodant-lo tant com es 
pugui, sinó "d'anar-hi plegats" a l'únic Evangeli, deixant-
nos interpel·lar per ell, fins a les darreres conseqüències.
Una bona imatge n'és la paràbola del sembrador:
Nosaltres  animadors  i  animadores  del  MIJAC hem de 
llaurar la
terra  perquè  la  llavor  que  és  la  paraula  de  Déu 
(l'Evangeli)  caigui  en  bona  terra.  Som  instruments  de 
l'acció de Jesucrist que és el sembrador.

7. Per això, hi ha un  íntim i pregon lligam  entre l'opció 
evangelitzadora i  l'acció transformadora i,  ambdues, 
amb l'opció pels pobres i arrelament.

L'acció educativa parteix del protagonisme dels infants i 
es fonamenta en l'animador amic i testimoni i es sosté en 
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Jesús, el nostre Amic i Testimoni vivent entre nosaltres, 
animadors i infants.
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