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PRESENTACIÓ 

Aquest curs (2011-2012) hem celebrat al centre de 
MIJAC LLEFIÀ el XXX Aniversari de la seva fundació. Hem 
volgut donar la importància que es mereixia un 
esdeveniment com aquest i ho hem preparat durant tot 
un any amb la idea d'organitzar una sèrie d'actes al llarg 
del curs, de manera que cada mes tinguéssim algun 
record commemoratiu d'aquesta fita important. 

Així hem anat "complicant-nos la vida" de tal manera que 
ara us podem oferir una memòria de tots aquests actes. 

Ha estat una llarga i costosa travessia, però creiem que 
ha valgut la pena, perquè el que hem tret de tot això ha 
estat una il�lusió compartida amb moltes i moltes 
persones que d'una manera o d'una altra han tingut o 
tenen relació amb el centre. 

Volem compartir, doncs, amb vosaltres totes aquestes 
vivències, per tal que en tingueu constància del que ha 
estat aquest aniversari. 

Moltes felicitats a tots els qui ens heu acompanyat. 

 

L'equip d'animadors. 
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PROGRAMA ACTES CELEBRACIÓ XXX 
ANIVERSARI 

 

- Concurs de logos per al XXX aniversari i per a la 
samarreta de l'aniversari. 

- Confecció d'una gran pancarta de l'aniversari. 

- Concurs de relats curts sobre el MIJAC. 

- Construcció en 3D del logos gegant per al Carnaval. 

- Exposició de fotografies d'aquests 30 anys de vida del 
Centre. 

- Festa amb els pares. 

- Festa infantil al carrer. 

- Taula rodona sobre la vida i la història del centre. 

- Exposició general dels 30 anys del MIJAC. 

- Celebració eucarística d'acció de gràcies. 

- Publicació amb el recull de tots els esdeveniments 
celebrats i la nostra valoració. 

- Realització d'unes Colònies especials. 
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CONCURS DE LOGOS 

Avui hem fet el concurs de logos per a l'aniversari del 
nostre centre a la sala gran. Cada un de nosaltres ha fet 
un dibuix sobre el 30 aniversari i els hem penjat en un 
mural. Hi havia tres jutges (un nen de cada grup) i han 
decidit quin els agradava més, que ha estat un dibuix 
amb una espelma i les lletres del MIJAC. 

M'ha agradat el concurs, perquè ha sortit un dibuix molt 
maco. 

Pau, Los guardianes de la compañía. 

 

 
 



 7 

Però n'hi havia més. Veieu-ne alguns: 
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Algunes fotos del concurs: 
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CONFECCIÓ D'UNA GRAN PANCARTA 

La confecció de la pancarta li va correspondre al grup de 
"Los tigres negros", així que ens vam posar mans a la 
feina i vam fer diversos models: 
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Foto de la pancarta: 
Al final, però, vam optar per posar unes lletres 
clàssiques. Això sí amb un fons molt enlluernant. 
Aquí la teniu: 
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CONCURS DE RELATS CURTS 

La idea era la de poder expressar en molt poques 
paraules un pensament original, maco, intel�ligible, 
relacionat o no amb el MIJAC. 

Aquí teniu alguns relats que es van escriure: 

 

En el MIJAC jugamos, nos lo pasamos muy bien, 
tenemos muchos amigos y hay algunos que son pesados, 
¡Pero tenemos amigos! 

[Andrés Martos. PREMI al relat més mijaquer] 
 
El mejor sitio para divertirse, hay paz, amistad, 
confianza, y sobre todo amigos para jugar. FELIZ 30 
ANIVERSARIO.  [Andrés Martos] 
 
Había una vez una familia de treinta pitufos que cumplían 
treinta años todos juntos, porque nacieron todos a la vez 
el día 30 del año 3030, e hicieron una fiesta todos los 
treinta pitufos. 

[Sara Baena Ruiz. PREMI al relat més original] 
 
Había una vez el número Veintinueve, que un día fue a 
hablar con su amigo número Uno, y le dijo: 
• Nadie me aprecia ¡Soy un Don Nadie! 
• Tal vez... tengo una idea. 
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Se juntaron y salió ¡El número 30! 
[Miguel Cervantes. PREMI al relat més “xulo”] 

 
Había una vez una familia de abandonados, y hoy era el 
cumple del más pequeño que cumplía 30 años y le 
prepararon una fiesta sorpresa.  [Joel Navarro] 
 
Me gustan las excursiones del MIJAC. Me ha gustado la 
excursión de dos días porque hemos jugado mucho. 

[Abril Navarro] 
 
Me gusta mucho jugar a Marcianitos.  [Ingrid Ferrer] 
 
Los más grandes del grupo Nacional de Barcelona 
cumplían 30 años. El día 30 del mes 12 del año 2230 
hicieron una fiesta y tenían muchos regalos. 

[Judith Moreno] 
 
Cada día salimos a la calle a jugar y después volvemos a 
la sala de actos y jugamos al Mataconills y otras cosas. 

[Laura] 
 
Había una vez un grupo que se llamaba MIJAC y hacían 
juegos y cosas para celebrar el 30 aniversario como 
talleres de pinzas y collares.  [Carla Pesquero] 
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Había una vez una familia que sus padres cumplían 30 
años. Ese día era especial.  [Sara Peña] 
 
El MIJAC es original porque hacemos muchas 
excursiones. El juego del Pañuelo es muy chulo, y me 
gusta el juego del Mataconills.  [Sandra] 
 
El MIJAC tiene muchas aventuras para vivir. El MIJAC 
tiene muchas puertas y parece un laberinto. Para mí el 
MIJAC es el mejor. Me gustan mucho las excursiones del 
MIJAC.  [Joel Crespo] 
 
Había una vez un grupo prehistórico que fue creciendo y 
el año pasado cumplió 29 años, y el número 29 cambió. 
Y cuando cambió al 30 se celebró y todos esperaron a 
que cumpliera un año más.  [Pau Viedma] 
 
Había una vez el MIJAC que se iba de excursión y 
algunos se separaron y se perdieron, pero luego se 
encontraron. Estaban muy contentos de verse otra vez.  

[Alex Ferrer] 
 
Aquí, en el MIJAC, hacemos muchos juegos y nos lo 
pasamos “pipa”. Hay veces en que las cosas se 
complican y es un desastre, pero nos divertimos y nos lo 
pasamos muy bien.  [Miguel Ángel] 
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Había 30 personas en el MIJAC y como eran 30 formaron 
un equipo de 30, e iban ayudando a la gente: juegan con 
ellos y los hacen felices y hacen cambiar de persona a los 
ladrones para que sean buenos. 
 
Dalí era un home una mica trastornat, i somiava amb 
nens jugant amb nens i homes i dones majors d'edat. 
Però sobretot amb tothom… Molt bé! 
 
En el MIJAC me lo paso muy bien, y jugamos mucho, y 
nos vamos de excursión. Amigos tengo en el MIJAC y 
quiero tener más.  [Nicodem Boxybyski] 
 
De los 20 a los 30 he vivido. No, de eso ya no me olvido. 
Rememorando lo vivido, y esperando que los próximos 
10 sean entretenidos.  [Sonomav] 
 
En un bello rincón de Llefià, se encuentran un grupete de 
niños y animadores celebrando el 30 aniversario del 
MIJAC: felices y contentos, jugaban y soplaban velas. De 
acción en acción, y con mucha emoción. Feliz aniversario 
MIJAC Llefià.  [Sonia] 
 
Montarse los propios juegos ¡Qué gran aventura!  

[Manolo] 
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En el camino de la vida 30 es un número redondo. En el 
hacer del MIJAC 30 es toda una vida.  [Manolo] 
 
¿Qué es lo que más le gustó? No sé. Solo sé que le 
encantó participar en todo lo que hacíamos. 

[Manolo] 
 
Va venir a passar-s'ho bé.  
Ho feia a la seva manera. 
Va descobrir del que era capaç. [Manolo] 
 
M'agrada molt jugar 
m'agrada molt compartir 
m'agrada molt decidir 
m'agrada molt descobrir. 
En definitiva, resumint-ho: 
m'agrada molt el MIJAC.  [Óscar] 
 
Escribo al MIJAC hoy, 
esperando a monstruos no encontrar, 
pues su destino es en el armario del material estar… 
Y que a mí no me molesten cuando voy.  [Oriol] 
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CONSTRUCCIÓ PER AL CARNAVAL 

Tal com van escriure els infants a la revista: 

Este año en la rúa del Carnaval del barrio iremos 
disfrazados de Dráculas ¡Qué miedo! 

 
Álex, Tigres Negros, Llefià 

La idea va sortir d'una pluja d'idees i no tenia res a veure 
amb l'aniversari del centre, però ho van decidir els 
xavals... per acompanyar les disfresses vam fer un gran 
arbre que servís de carrossa i que fes molta por... 
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Algunes fotos de la carrossa: 
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EXCURSIÓ AMB ELS PARES. 

El otro día fuimos de excursión todo el día con los padres 
a St. Jeroni. Salimos del centro y llegamos en autobús al 
hospital de Can Ruti y desde allí fuimos caminando hasta 
el monasterio. 

Hicimos muchos juegos y nos lo pasamos muy bien. El 
juego que nos gustó más fue el de esconderse el "gemo" 
por equipos. Después de comer volvimos andando todo 
el camino. Nos columpiamos en un parque muy chulo. 
Nos cansamos mucho. Pero nos ha gustado toda la 
excursión y nos gustaría repetirla. 

 

"Los tigres negros". Llefià. 
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Algunes fotos de l'excursió: 
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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES  

Una de les activitats més plàstiques i vistoses d'aquest 
Aniversari ha estat la recopilació de més de setanta-cinc 
fotografies d'aquests trenta anys de vida del centre. 

L'Arxiu Històric de Llefià, les va escanejar i en va fer 
ampliacions de totes elles per poder-les exposar sempre 
que ho considerem oportú. 

La inauguració d'aquesta exposició es va fer coincidir 
amb la festa infantil al barri i va agradar molt a tos els 
qui la van veure. Després també es va exposar en les 
festes del barri durant la Fira d'entitats. 

Molta gent del barri s'ha vist retratada de petits o ha 
pogut identificar a algun amic, parent o veí en algun acte 
en el que hi van participar d'infants. 

Aquesta és una de les nostres grans alegries: la de donar 
l'oportunitat a la gent del barri d'adonar-se que el MIJAC 
ha estat present en la vida del barri i de les famílies des 
de fa molts anys, transmetent unes conviccions 
fonamentades, sobretot, en la fe en què l'infant és una 
persona de fet i que pot decidir i organitzar-se per ell 
mateix amb el nostre testimoniatge i ajut, tal com ho 
hem après de l'Evangeli. 

Des d'aquí volem agrair molt cordialment a l'Arxiu 
Històric de Llefià la seva inestimable col�laboració per 
haver fet possible aquesta exposició de fotografies dels 
trenta anys de vida del Centre. Moltes gràcies! 



 27 

Algunes fotos de l'exposició: 
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FESTA INFANTIL AL CARRER 

El primer cap de setmana de maig vam fer la festa 
infantil al carrer. 

Va ser un acte senzill (a l'estil del MIJAC) en el que vam 
convidar a un grup d'animació que va ajudar a donar el 
to festiu que desitjàvem. 

Ha estat la primera vegada que hem fet servir el 
"triangle" que hi ha al darrera de la parròquia i hem 
descobert que és un bon lloc (està a prop de dues 
placetes a on van les mares amb els fills després de 
l'escola i és un important lloc de pas). 

La festa va consistir en una estona amenitzada per 
aquest grup de simpàtics "pallassos", la col�locació de la 
gran pancarta de l'Aniversari, la inauguració i exposició 
de les fotografies d'aquests trenta anys, una xocolatada 
popular i una traca final de comiat. 

Vam passar una bona estona i vam poder compartir la 
nostra festa amb les famílies del barri i la gent que s'hi 
va acostar. Tot plegat una petita – gran festa 
d'aniversari. 

Per molts anys, MIJAC Llefià!!! 
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Algunes fotos de la festa: 
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TAULA RODONA 

La TAULA RODONA va tenir lloc als locals parroquials el 
dissabte, 2 de juny de 2012, amb una asistència d'unes 
trenta cinc persones. 

La PRESENTACIÓ DE L'ACTE la va fer en Manolo 
emmarcant-lo dintre de la celebració del XXX aniversari 
del Centre i seguint la tradició que vam començar a les 
anteriors celebracions per tal de recordar i celebrar les 
diferents experiències que hem viscut al MIJAC. Les 
persones convidades a donar el seu testimoni són: 
l'Amelia Sánchez com a animadora que va estar als 
primers anys, la Isa López com a animadora de la 
"segona generació", la Montse García com a mare actual 
d'un infant del centre i militant d'ACO, la Diana Ferrer 
com a ex infant del centre i possible nova animadora i 
l'Oriol Prieto com a animador actual del centre. S'ha 
excusat el Quique Roig al que també havíem convidat. 

TESTIMONIS DE LA TAULA: 

AMELIA SÁNCHEZ: 

Mitjançant el MIJAC vaig descobrir la fe com a bona 
notícia gràcies als nens i nenes del MIJAC. Això succeí 
entre els 17 i 27 anys. Durant els tres primers anys, en el 
període d’iniciació del centre vaig coincidir amb: Mari 
Carmen, Mª Àngeles Pedroso, Mari Fernández, Rosa 
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García, Pepi Greblo, Juan Marín, Manolo Outomuro, 
Consuelo Valero, Consuelo Contreras... entre d’altres. 
Després de no estar al centre durant un temps, vaig fer 
una col�laboració puntual i vaig coincidir amb Tere, 
Ruben, Sandra, Sonia, Carlos López, Raúl...  

Repercussió: Tot i que va ser un període relativament 
curt ha estat present durant tota la meva vida fins el 
moment actual. La manera de fer del MIJAC em va 
marcar i m’ha guiat en molts aspectes de la meva vida 
laboral, familiar i de parròquia. A la parròquia, i durant 
els anys posteriors al MIJAC, he anat fent diferents 
catequesis que se m’anaven oferint. Tot i ser 
experiències molt gratificants i que em va ajudar 
personalment, tenia la sensació que sempre em mancava 
allò especial que el MIJAC m’empenyia a fer: a ser 
valenta i oferir l’oportunitat als altres de trobar-se amb 
l’experiència que jo mateixa havia viscut en el MIJAC: 
trobar allò valuós -la perla, el tresor-. Tal ha estat el 
ressò d’aquella experiència que no he parat fins tornar-
me a incorporar a l'equip Diocesà d’iniciació acompanyant 
el centre de Mataró.  

Per la seva manera de ser el MIJAC té com a reptes allò 
que és part de les seves senyes d’identitat: el MIJAC  és 
una realitat petita que va dirigida als més petits. No 
obstant això el MIJAC no és una realitat menor, ja que 
treballa en àmbits i realitats a on l’Església o el barri no 
es planteja poder arribar. El seu repte principal seria el 
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poder arribar a més infants, però les dificultats són 
importants: 

- Al nostre barri les situacions familiars són complicades 
i els tipus de família divers. Això de vegades, complica 
la participació dels infants de manera constant al 
centre. Per la meva experiència, la tasca educativa i 
evangelitzadora del MIJAC té molt a veure amb la 
importància que els pares donin a que els seus fills hi 
participin. El MIJAC és escola de convivència, de 
respecte, de protagonisme i de fe per als seus fills, 
això els pares ho saben perquè estimen el seus fills i 
veuen com aquests estimen el MIJAC quan parlen de 
les seves experiències dissabte rere dissabte. 

- A la parròquia el principal repte seria el de poder 
captar més nens i nenes que puguin fer aquesta 
experiència. Abans després de la primera comunió 
passaven a fer MIJAC. Avui això no es dóna.  

- Un fet remarcable és com els diferents preveres, així 
com la comunitat àmplia de la nostra parròquia de 
Llefià ha anat cuidant, mimant i estimant el MIJAC. 
Sense cap mena de dubte aquest ha estat un fet 
fonamental per a poder celebrar avui en dia el seu 
trentè aniversari. El repte en aquest aspecte seria el 
de poder mantenir la forta vinculació que ha tingut 
fins ara el MIJAC amb la parròquia. 
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- Com Església el repte ens el va marcar Jesús quan va 
insistir en què havíem de ”facilitar” que els petits 
s’apropessin a Ell. El MIJAC ho facilita. Cal fer-ho 
perquè si no som com ells no entrarem al Regne de 
Déu. 

ISA LÓPEZ: 

Jo vaig començar com a nena. Es van ajuntar dos grups: 
un de noies del Maria Ward i un altre de nois del carrer i 
va resultar un any explosiu. Guardo molt bon record de 
les colònies. El meu pas pel MIJAC em va marcar tant 
que vaig demanar d'entrar com a animadora. Després de 
tres anys d'iniciació em van proposar de ser iniciadora. 
Encara que no sabia ben bé com fer-ho, hi guardo bons 
records. Recordo una anècdota en què tornàvem d'una 
reunió d'iniciadors a Ciutat Badia en el cotxe de l'Ana 
Lara, l'Amelia embarassada, la Marisa, l'Ana i jo) i davant 
d'un control de policia es va parar el cotxe i ja ens veus 
empenyent-lo davant la cara estranyada dels policies... 
Després quan el José Luis va marxar a la mili, a mi em va 
tocar ser responsable de centre. 

Quan vaig tenir a l'Adrià, vaig demanar un any sabàtic, 
però al tornar vaig veure que no podia estar al 100% i 
vaig decidir deixar-ho després de dotze anys. 

La repercussió que el MIJAC ha tingut és molta: la 
importància del treball en equip, per exemple, 
l'arrelament al barri, a la parròquia i al Moviment... 
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encara avui dia, en el treball intento aportar aquest 
esperit mijaquer. Hi vaig descobrir, també, un Jesús que 
desconeixia. A casa ho he transmès amb alegria i que els 
meus fills hi vinguin contents. També m'alegra veure 
animadors que havien estat nens del MIJAC, o el creuar-
me amb alguns ex infants i que em saludin i m'aturin per 
parlar... 

Reptes: els pares d'ara ja no veuen "normal" que els fills 
vinguin a la parròquia. A les famílies hi ha altres 
problemes. Els infants estan pluriocupats... tot això 
complica l'assistència. 

MONTSE GARCIA: 

Vull felicitar al MIJAC per aquest aniversari i a totes les 
persones que hi ha passat i als pares que hi van passar i 
ara porten als seus fills. i als consiliaris que hi ha 
acompanyant i als simpatitzants (parella, família...). 30 
anys és un gran motiu d'alegria. 

Nosaltres fa tres anys que hi som pel Pau Viedma. Encara 
que sempre hi ha hagut un contacte a través de la Rosa i 
d'altres joves que hi eren a la JOC. 

Crec que els anys del Mulladar van marcar molt la vida 
dels infants. 

La meva experiència a l'Acció Catòlica ha estat 
transformadora, m'ha donat una identitat: cristiana, 
obrera, militant i un projecte: posar la persona al centre 
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de tot. És per això que vam decidir que el Pau hi vingués. 
Crec que el MIJAC és una alternativa lúdica important i 
una escola de convivència i d'acció. Però no sempre és 
fàcil. Fer experiència de compartir, de ser solidari, de 
saber valorar les coses... és el protagonisme real del nen 
i són els valors que ajuden al creixement dels infants. 
Respectar els altres i a un mateix. I treballar en la línia 
del lema d'aquest curs: "Tothom té un costat positiu: 
troba'l". 

Agrair-vos que es pugui fer aquesta experiència aquí, al 
barri. 

Els reptes que hi veig: arribar a altres nens més 
allunyats de la parròquia. 

DIANA FERRER: 

Vaig entrar als 8 anys fins als 14, al principi com a filla 
única... la meva experiència és la de participar en una 
entitat del barri, passar-m'ho bé, compartir el treball que 
fèiem al centre sobre la campanya, el trobar-nos a la 
TDI, aportar l'euro cada dissabte, els campaments que 
fèiem a l'estiu, el record dels animadors que vaig tenir 
(Rubén, Carlos, Oscar, Oriol, Manolo)... 

M'agradaria seguir, però estic una mica col�lapsada... 

ORIOL PRIETO: 

Us he de dir que l'equip em va enganyar i m'ha tocat fer-
ho a mi, així que m'he pres la llibertat de saltar-me el 
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guió... jo hi vaig començar de nen: hi vaig estar 5 o 6 
anys. Guardo un bon record dels animadors. Com a 
animador he viscut la celebració dels 20, dels 25 i dels 30 
anys del MIJAC i això és una gran sort. Amb els anys ha 
anat augmentant el meu grau de consciència. 

L'equip actual som: Sonia Crespo (responsable), Oscar 
Torrente, Jollu Calvís (consiliari), Manolo (iniciador) i jo 
mateix com a militants i Isaac Marín, Marc Aroca i 
Jennifer en iniciació. Ens defineix l'alegria, la qual 
intentem transmetre als infants. A les reunions ens 
perdem sovint en comentaris graciosos. El XXX aniversari 
el portem preparant fa un any i hi hem posat la il�lusió de 
fer moltes activitats (una per mes). Jo, personalment, 
tenia la por de no arribar a fer-ho bé. També hem tingut 
la il�lusió de transmetre-ho al Moviment (per exemple, la 
TDI es va fer a Llefià). Al primer trimestre (concurs de 
logos, de relats curts, pancarta) hi havia il�lusió. Al segon 
trimestre (Carnaval, exposició de fotos, excursió amb els 
pares) hem caigut una mica en el cansament, però 
després de revisar-ho, hem tornat a posar-hi nova il�lusió 
(festa infantil i taula rodona). A banda d'aquestes 
activitats hem hagut de fer tot el que es fa durant el 
curs: activitats setmanals, Campanya, actes al barri, a la 
parròquia...). 

Hem d'agrair a les persones i entitats que ens han ajudat 
i inclús ens han anat al darrere. 
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Ara, com a reptes, ens queden les colònies d'una 
setmana (fa anys que no en fem de tan llargues); que els 
propis infants en siguin testimonis de tot el que hi viuen i 
continuar la vinculació amb la parròquia i al barri. 

Agraïm molt cordialment aquests testimonis i fem una 
mica de taula rodona. 

Rubén: vull compartir la meva experiència. Agrair l'haver 
estat nomenat i dir que amb trenta anys hi ha una bona 
base al darrere i tots els qui hem passat hem ajudat a 
transmetre-la. També sento alegria quan veus antics 
infants que ara són animadors. I tinc confiança que 
aquesta cadena continuï. També recordo que celebrar un 
aniversari és complicat, perquè has de continuar fent les 
activitats normals i la campanya. 

Rosa: molt contenta d'haver vingut i de sentir el 
testimoni d'aquests 30 anys del MIJAC. També ho vaig 
poder veure a la TDI, l'altre dia. Alegria de veure que 
això continua. Quan vam començar érem molt joves i 
vam anar descobrint aquest projecte juntament amb els 
infants. Va ser l'inici d'una gran experiència personal en 
el meu pas pels moviments... I agrair que al barri hi hagi 
MIJAC, JOC i ACO com a projecte alternatiu en valors, 
compromís... 

Mari: el MIJAC m'ha ajudat a assumir una sèrie de valors 
que m'han marcat: compromís, acció, responsabilitat, 
fe... vaig descobrir un Jesús que em crida i que m'és 
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testimoni. També vull dir que és normal en tots els 
àmbits de la vida començar amb ganes i a mig curs 
arriba el cansament. El MIJAC té un doble mèrit, perquè 
alhora que treballa el protagonisme dels infants i se'ls 
acompanya, els animadors han de portar la seva vida 
com a joves. Cal agrair-los. També pensava en els 
centenars d'infants que hi han passat durant aquests 
trenta anys... 

El MIJAC és una escola de militància en la vida. Aquesta 
experiència et marca i forma part de la teva vida. Les 
colònies, per exemple, és una experiència única i 
privilegiada. 

El repte que jo hi veig és que el MIJAC sempre ha estat 
una realitat petita... i això és un valor que no s'ha de 
perdre. Cal tenir els ulls ben oberts... i fer un bon 
acompanyament... i agrair-vos tot el que feu. 

Marín: el fet de portar aquí més d'una hora, parlant de 
Déu és una mostra que Déu existeix... Vull remarcar la 
importància que va tenir les colònies al Mulladar. També 
dir que el MIJAC és com una xarxa que s'ha anat teixint i 
que ens ha portat fins aquí. L'important és haver viscut 
una gran experiència. 

Paco: jo sóc un pare de fora de la parròquia a diferència 
de la majoria d'aquí, i des de fora us vull agrair els valors 
que heu transmès als meus fills i que jo, per exemple, no 
tinc. Recordar com anècdota que quan vaig portar al 
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David, el Manolo em va dir que era massa petit i jo li vaig 
respondre que era baixet, no petit. També que va patir 
una mala experiència a una sortida (va caure per l'escala 
quan el portava un animador en braços) i això li va 
causar un trauma que no volia tornar a anar a cap 
sortida... però ara no hi ha qui l'aturi. 

No veig bé que els feu fora a certa edat. Experiència amb 
el Marc, que estava molt pesat fins que el vau agafar 
com a animador. 

Montse: recordar que està la JOC com a experiència 
militant per als joves... 

S'inicia un petit debat sobre el tema, on surt la dificultat 
d'iniciar grups de joves (aquí i arreu), la falta d'iniciadors, 
els diferents compromisos que dificulten l'estar a un 
moviment, el problema de la continuïtat cada any al 
MIJAC, el pas de la confirmació com a pont, el ser 
animador no pot ser la sortida automàtica al MIJAC... i es 
demana que es parli al Consell parroquial i a l'Assemblea. 

Finalment, la Sonia, com a responsable de centre, fa la 
cloenda de l'acte agraint a tothom i de manera especial 
als ponents, la seva presència, i convidant a tots a 
compartir amb nosaltres un petit refrigeri. 
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Algunes fotografies de l'acte: 
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ACCIÓ DE GRÀCIES i ROMERIA A 
MONTSERRAT 

Cap a final de curs vam celebrar amb els infants i les 
famílies del Centre tot el camí recorregut durant aquest 
any. Va ser un moment per recordar tot el que hem 
viscut i donar gràcies per tots els bons moments 
compartits, així com per demanar que aquest camí que 
ens ha portat fins aquí no s'aturi, sinó que pugui 
continuar molts anys més "tocant" el cor de molts infants 
amb el seu estil de vida tan particular. 

 

També i com una gran acció de gràcies, a l'equip vam 
decidir fer una "caminada" a Montserrat, a l'estiu, i portar 
a la Moreneta la nostra joia per aquests trenta anys i la 
petició que el MIJAC pugui continuar oferint el seu servei 
arreu de Catalunya i en Llefià en concret. 

No vam ser gaires participants, però va ser una 
experiència molt maca i entranyable en la que a través 
de l'esforç, el cansament, la convivència i la contemplació 
vam donar per acabada la celebració dels trenta anys del 
MIJAC Llefià: 

Moltes felicitats! i... 

Trenta anys més de vida (al menys)!!! 
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Algunes fotos de la celebració: 
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LA ROMERIA A MONTSERRAT 
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En acabar aquest curs i amb motiu 
dels 30 anys del centre, hem volgut 
fer una romeria a Montserrat com a acció de gràcies. 
Ho vam plantejar a l'equip d'animadors 
i es van animar la meitat de l'equip. 
No és una excursió senzilla. 
Després de caminar més de dotze hores, 
has de pujar encara la muntanya. 
Jo m'ho vaig prendre amb il�lusió. 
Vaig començar l'ascensió amb moltes forces 
-potser massa i tot-, 
perquè molt abans d'arribar a mitja alçada, 
vaig haver d'anar-me aturant per recuperar l'alè. 
L'experiència, però, és única i val la pena: 
Per la companyonia que es crea durant el camí, 
pel recolzament callat i explícit entre els caminants, 
pel paisatge, el silenci, el cansament, 
pel joc de llums i ombres que van formant el camí... 
I pel sol! El sol que veus aixecar-se 
a mesura que puges la muntanya! 
Vull, doncs, donar-te les gràcies, Senyor, 
pels 30 anys del MIJAC: 
Pels infants i animadors que hi han passat; 
per totes les accions i tota la vida que hem viscut; 
per les persones que ara hi són 
i per tots aquells als qui d'una forma o d'una altra 
el MIJAC els ha marcat o marcarà en les seves vides. 
Gràcies, Senyor, per tots ells! 
I gràcies per aquesta romeria 
on he pogut fer un tast de la teva Bellesa! 
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UNES COLÒNIES ESPECIALS 

A les colònies ens havíem marcat tres grans objectius: 

1. Viure aquests dies amb gran il�lusió. 

2. Potenciar el protagonisme dels infants en la prepara-
ció i realització de la colònia. 

3. Ser proactius positivament. 

Aquests objectius volien posar de manifest l'esperit del 
MIJAC, a saber: que els responsables de tirar endavant 
les colònies són els infants i que ells han de ser els 
primers en transmetre el clima d'il�lusió i de "màgia" que 
volem viure durant les Colònies. 

El Centre d'interès ha estat "La mitologia" i cada dia ens 
hem encomanat a un déu perquè ens ajudés a viure 
algun valor a través d'unes activitats determinades. 

L'assistència no ha estat tan positiva com haguéssim 
desitjat, però la convivència entre tots els assistents i la 
vivència de tot el que hem fet han estat magnífiques. Les 
colònies han estat el gran colofó a aquest Aniversari. 

La intendència i el lloc també ens han ajudat molt. Volem 
agrair des d'aquestes ratlles a Juan i a Celia la seva 
col�laboració desinteressada. 

Així, doncs, bon estiu a tothom! 
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Algunes fotos de les colònies: 
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Unes colònies magnífiques 
Aquest estiu hem anat de colònies amb el MIJAC. 
Malgrat que no era el millor any per organitzar-les 
degut a la maleïda crisi que ens ha tocat a tots, 
hem volgut celebrar l'Aniversari del centre 
i ens hem anat set dies de colònies 
a la Plana de Vic. 
Al final hi han participat molt pocs nens, 
fins i tot, vam dubtar de tirar-les endavant o no, 
però finalment hem cregut que els infants 
s'ho mereixien i ens hem "llançat a la piscina" 
I, oh Senyor, han estat un èxit! 
La convivència ha estat molt bona; 
les activitats i l'organització  
que portaven els infants, també. 
La intendència "massa" esplèndida: 
Ens han cuidat com si estiguéssim en un hotel. 
Els infants s'ho han passat bé, 
i nosaltres hem pogut gaudir 
acompanyant-los en les seves aventures. 
Potser el fet de ser pocs ens hi ha ajudat. 
També és possible que el Centre d'interès: 
"la mitologia", també, i des del cel  
Algú ens ha donat un cop de mà. 
El cert és que estem molt contents dels resultats 
i jo et vull donar les gràcies per tot: 
Per estar sempre a prop dels més petits, 
per no rendir-te amb nosaltres. 
Per ajudar-nos a que tot vagi bé, 
per donar-nos força per fer les coses. 
Per estimar-nos amb el teu Amor immens, 
per donar-nos-en un bocí per estimar els altres. 
Gràcies, Senyor, de tot cor. Al�leluia. 
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FELICITACIONS I RECORDS 

Testimoni del Quique Roig: 

Ja fa molts anys que sóc al MIJAC. Ja quan estava a 
Terrassa vaig conèixer aquell primer MIJAC a la Parròquia 
del Carme. Després a la Salut, a Pomar, a Llefià i ara a 
La Pau. He conegut a moltes petites grans persones i 
altres no tan petites però molt grans. No vull fer cap llista 
perquè sempre em deixo algú. Però el que és cert és que 
aquestes persones han estat un gran referent per a mi. 
Alguns esteu aquí presents. 

¿Què ha significat per a mi ser del MIJAC? Us ho diré 
amb un decàleg per allò de fer-ho rodó, però es podria 
continuar amb un onzecàleg, dotzecàleg... 

Primer: Ser del MIJAC significa per a mi tenir un contacte 
directe amb la realitat d'un barri. Els infants i 
animadors són un clar reflex del que és la gent d'un 
barri, del que passa, del que es pateix i es gaudeix. 

Segon: Sent del MIJAC descobreixo més concretament 
aquella presència de Jesús que ell va anunciar: "El que 
heu fet o heu deixat de fer a un d'aquests més petits a 
mi m'ho heu fet o deixat de fer". Els petits i els pobres 
són sagrament de Jesucrist. 

Tercer: Ser del MIJAC m'ha fet més humil i senzill. El 
protagonisme és dels infants no meu. He valorat més 
les coses petites perquè en el MIJAC tot és petit. 
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Quart: M'ha fet més pacient. No s'ha de tenir pressa; tot i 
tothom té el procés que necessita. Així ho va fer també 
Jesús. S'ha de deixar que l'Esperit es vagi obrint pas en 
els nens i els animadors. Nosaltres només podem 
facilitar-ho. 

Cinquè: M'ha fet valorar més la pregària del cor: "No 
sabem pregar com cal; és el mateix Esperit que 
intercedeix per nosaltres amb gemecs inefables". Tots 
els ais, tots els uis, totes les inquietuds, les ànsies, els 
desconcerts dels infants i animadors són veus de 
l'Esperit que es vol obrir pas en nosaltres. 

Sisè: M'ha fet creure més en les persones; de vegades 
d'allà on no n'hi ha també en raja. 

Setè: He hagut d'aprendre a ser més acompanyant que 
"dirigent". La qual cosa significa també que m'he sentit 
molt acompanyat. 

Vuitè: M'he adonat, en contra de tot triomfalisme, que 
petites accions poden transformar coses feixugues. 

Novè: He descobert que hi ha moltes maneres de ser 
Església, i ser-ho en un moviment com el MIJAC és un 
privilegi. 

Desè: Que tot això que acabo de dir és un do de Déu, 
perquè el MIJAC és, sovint, l'atri dels gentils, aquell 
previ a l'entrada a l'Església. 

Gràcies a tots! 
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Paraules del Pepe Baena 

Dono les gràcies a Jesús que sempre abraça als infants 
pels anys plens de bons moments del MIJAC de Llefià als 
finals dels anys 90 quan estava de seminarista i després 
de capellà fent equip amb el José Luis Navarro, la Imma 
Valverde, l'Ana Lara, el Rubén Pascuet, el Quique 
Pesquero, la Sandra Izquierdo, la Mari, la Tere de Diego, 
la Isa López, l'Amelia, el Raúl, el Isra i el Carlos López; 
les revisions de vida amb els animadors del centre que 
no estaven a la JOC (Tere, Mari, Sandra, Rubén, Carlos, 
Raúl) per a aprofundir i conèixer més al nostre amic 
Jesús; quan també vaig viure el goig i el regal del MIJAC 
com a consiliari diocesà del MIJAC de Barcelona amb el 
José Luis Navarro, el Joan Carles (Bufalà) Oriol Caubet 
(Mollet), la Rita (Sant Medir), la Rafi, la Beatriu, la Mari 
Cruz Bermúdez, el Quim Lahoz, l'Esther Moreno, la 
Sandra Arrebola, la Cristina Gibanel; quan vaig gaudir de 
les colònies dels centres de Llefià i Sant Roc abans 
d'anar-me a Mollet del Vallès a l'estiu del 2000. 

Moltes gràcies, Amic Jesús per haver-me enviat durant 
sis anys a Llefià per deixar-me configurar pels testimonis 
dels infants, els animadors i els consiliaris. 

Una abraçada, Pepe Baena 
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El relleu del testimoni 

Que una entitat aconsegueixi sobreviure 30 anys en un 
barri ja és tot un èxit i més en aquests moments en què 
el temps lliure ja no té la importància que tenia abans. 

Però el més important és que encara hi hagi nens/es que 
es decantin per invertir part del seu temps, durant els 
dissabtes, amb altres nens/es. El MIJAC ho ha aconseguit 
i això és un gran motiu de celebració. 

Jo, com a antic militant del moviment, puc sentir-me part 
important d’aquest procés. Tot això és un testimoni que 
va passant de generació en generació. Des d'aquelles 
persones que van engegar el Moviment aquí en el barri 
(com ara l’Amelia, la Mari, la MariCarmen o la Rosa), ha 
anat passant a altres persones (com la Isa, el Quique, 
Ana i José Luis). Aquests són els que a mi, concretament, 
em van passar aquest testimoni. Després jo he tingut la 
responsabilitat de traspassar-lo a les noves 
incorporacions, per tal que facin seu el Moviment. 

Per això, crec que la feina que hem fet tots els/les 
animadors/es no ha estat en va, i podem estar contents 
que el MIJAC té una base i uns ciments força consolidats, 
Els animadors actuals tenen la responsabilitat de donar 
aquest testimoni a les noves incorporacions, per tal que, 
any rere any, el MIJAC continuï amb aquest camí i que 
continuï funcionant 30 anys més. 

Vull felicitar a tothom per la feina feta i per col�laborar en 
que el MIJAC continuï existint en les nostres vides i en les 
dels nens i nenes del barri, i que es faci patent l’estil de 
vida de Jesús i de l’Evangeli. ENHORABONA A TOTHOM. 

Rubén Pascuet. 
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Felicitació d'uns pares 

Somos padres de un chico del MIJAC y todavía estamos 
emocionados. Qué gran suerte haber podido asistir a esa 
mesa redonda conmemorativa de los 30 años del MIJAC 
de nuestra parroquia y escuchar cada uno de los 
testimonios que se fueron desgranando. 

Testimonios de trabajo compartido, entrega sin mirar horas, 
generosidad a tope, respeto por todos, amor a Jesús por 
encima de todo, convivencia activa dentro y fuera de la 
parroquia, participación en las actividades del barrio, 
esperanzas y sobre todo mucha sencillez. 

Esa sencillez es lo que os hace grandes. 

Todos los allí presentes habéis sido y sois piedras vivas de 
una historia que comenzó hace mucho tiempo, piedras de 
una historia que ha ido haciendo camino, por el que han 
pasado cientos de niños, cientos de historias. 

Y este amor a Jesús y estos valores es lo que habéis 
inculcado a todos. 

Nosotros como padres, lo sabemos por propia experiencia. 

Por eso la Parroquia, la Comunidad, tenemos que estar muy 
contentos y de enhorabuena con esta celebración. 

Queremos daros las gracias a todos los que habéis hecho 
posible este milagro y eso nos da la esperanza de que a 
pesar de las dificultades y los problemas que estamos 
viviendo en la actualidad, todavía quedan muchas cosas 
que valen la pena. 

"Todos tenemos un lado positivo" como dice vuestro 
slogan. Y nuestro lado bueno sois vosotros. 

¡Que celebréis 30 años más! ¡Enhorabuena MIJAC! 
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