QUÈ ÉS EL MIJAC?
Us preguntareu què vol dir MIJAC, oi? Doncs bé, el seu significat és Moviment
Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica.
 El MIJAC és un moviment d'infants de l'Església reconegut pels bisbes de
Barcelona, Vic, Tarragona, Lleida, Mallorca i Girona, format per grups d'infants
de 7 a 14 anys, que juguen i actuen plegats, revisen el que fan i viuen i celebren
la presència de Jesús viu enmig d'ells i en els seus ambients..
 Ser un moviment implica quelcom més estar vinculats a altres centres i fer-ne
trobades amb altres grups com els nostres. Ser un moviment implica una tasca
educativa comuna tant dels infants com de nosaltres mateixos, els animadors.
 Els animadors acompanyem els infants perquè siguin protagonistes dins i fora
del grup; ajudem a difondre a la diòcesi de l'experiència que viuen els infants al
MIJAC i promovem la participació en la vida associativa i cultural als barris.
 El MIJAC pretén que els infants s'organitzin a través dels jocs i de les
activitats que fan al seu grup per actuar al seu barri, a l'escola, a la parròquia, al
Moviment, a la família, a la colla d'amics...
 Els infants del MIJAC s'agrupen i es coordinen entre els diversos grups i edats, i
aprenen a prendre responsabilitats al servei dels altres infants, segons la
seva sensibilitat i possibilitats infantils.
 Els infants del MIJAC aprenen a veure i comprendre la realitat en què viuen i es
mouen, i aprenen a descobrir com la veuen els altres infants de la seva edat i
els adults, i a discernir si és com la veu Jesucrist, per a poder-la transformar tot
col·laborant amb Déu perquè anar fent possible el món nou que ha inaugurat en
el seu fill Jesucrist.
EL MIJAC A LLEFIÀ
En el nostre centre ens trobem cada dissabte a la parròquia de Sant Antoni de
Pàdua a Llefià, ronda Sant Antoni, 67-70 (08913 Badalona).
Enguany som quatre grups (un de petits, dos de mitjans i un altre de grans) i sis
animadors més el consiliari. Fem jocs i activitats programats pels animadors i els
infants de cada grup.
Durant dos anys ens encarreguem de treballar una campanya: a nivell de tot el
Moviment els infants es plantegen què podem transformar dins dels nostres propis
àmbits. La Campanya actual té el següent lema: "Cuida el que estimes i no ho
perdràs"
També col·laborem amb altres entitats del barri en l'organització i participació a les
festes populars i culturals del barri (castanyada, carnaval, fira d'entitats, festa
major...).
Durant aquest curs celebrarem el nostre 25è aniversari. En aquesta pàgina trobareu
totes les activitats que pensem fer.

