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Gràcies, Senyor, pel MIJAC: 

Gràcies pels infants que hi participen; 

Gràcies per la il·lusió que hi posen; 

Gràcies per les ganes que tenen de jugar... 

I de parlar... i de fer coses... i de participar... 

Gràcies per les eines del Moviment; 

Gràcies pels animadors que els acompanyen; 

Gràcies pels consiliaris; 

Gràcies pels locals; 

Gràcies per donar-los una oportunitat per actuar; 

Gràcies perquè amb el pas dels anys 

aquests infants se’n tornen grans 

i continuen creient que tenen alguna cosa a dir 

i continuen actuant... i movent-se... i organitzant-se... 

Gràcies pel gran regal que ens has donat. 

Gràcies, Senyor, pel MIJAC!!! 
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TRENTA CINC ANYS! 

 

Trenta cinc anys no és una data “rodona”, que ens 
convidi d’entrada a celebrar-ho de forma 

especial, però sí que és una xifra important. Al 

menys per nosaltres sí ho és. 

- Per nosaltres és important portar 35 anys 

oferint als infants la possibilitat de ser-ne els 
protagonistes de la seva vida a partir de petites 

o grans accions pensades, programades, 

realitzades, revisades i celebrades per ells. 

- És important haver estat arrelats a aquest barri 
i a aquesta parròquia (Sant Antoni de Pàdua) 

des del començament. 

- És important poder mantenir el contacte amb 

els qui han passat pel nostre Centre, alguns 
d’ells ja són pares i mares d’infants que els hi 

han agafat el relleu. 

- I és important sentir-nos part d’un Moviment 

d’Església que vol evangelitzar per i des dels 
infants. 

... Per tot això, i amb molta il·lusió, us convidem a 

acompanyar-nos en la celebració del nostre 35è. 

Aniversari. 

Moltes gràcies a tots els qui se senten partícips 
d’aquesta fita! 

Visca! 
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¡TREINTA Y CINCO AÑOS! 

 

Treinta y cinco años no es una fecha "redonda", 
que nos invite de entrada a celebrarlo de forma 

especial, pero sí es una cifra importante. Al 

menos para nosotros sí lo es. 

- Para nosotros es importante llevar 35 años 

ofreciendo a los niños la posibilidad de ser los 
protagonistas de su vida a partir de pequeñas o 

grandes acciones pensadas, programadas, 

realizadas, revisadas y celebradas por ellos. 

- Es importante haber estado arraigados en este 
barrio y en esta parroquia (San Antonio de 

Padua) desde el comienzo. 

- Es importante poder mantener el contacto con los 

que han pasado por nuestro Centro, algunos de 
ellos ya son padres y madres de niños que les 

han tomado el relevo. 

- Y es importante sentirnos parte de un Movimiento 

de Iglesia que quiere evangelizar por y desde 
los niños. 

... Por todo ello, y con mucha ilusión, os invitamos 

a acompañarnos en la celebración de nuestro 

35º. Aniversario. 

¡Muchas gracias a todos los que se sienten 
partícipes de este logro! 

¡Bravo! 
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QUÈ HI PODEM DIR D’AQUESTS 35 ANYS? 

 

Tota celebració també ha de servir per fer-ne un 
balanç i per marcar-nos nous reptes. 

Anem a pams. 

El balanç d’aquests 35 anys. 

El nostre balanç, d’entrada, és positiu. I no ho 

diem per autocomplaença, sinó per tota la 
història que (orgullosament) portem a sobre. 

Per fer-ne cinc cèntims destacarem el següent: 

- La nostra aportació al Moviment. Amb tants 

anys d’història, hem tingut l’oportunitat de 
col·laborar de moltes i diverses maneres en el 

Moviment diocesà i catalanobalear, assumint 

diferents responsabilitats i aportant la nostra 

manera de viure i d’entendre la militància 
cristiana. Actualment, com no pot ser d’una 

altra manera, continuem formant part de la 

seva organització, tant a nivell d’infants com 

d’animadors. Aquesta col·laboració ha estat 
sempre una experiència molt enriquidora, que 

ens ha aportat una visió molt més àmplia del 

nostre compromís i del Moviment i alhora ens ha 

fet viure una veritable experiència d’església. 

- La col·laboració amb la Parròquia. Des del 
seu començament, el MIJAC a Llefià va ser una 

iniciativa parroquial i s’ha nodrit de joves que 

col·laboraven en la parròquia. Això li ha donat 
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una personalitat pròpia, que volem mantenir, 

perquè forma part de la nostra identitat. 

- La nostra opció pels infants. No estem al 

MIJAC per satisfer les nostres necessitats o per 
mostrar als altres les nostres habilitats 

educatives. Ho fem perquè volem estar al servei 

dels infants; perquè creiem en la seva capacitat 

per assumir responsabilitats; perquè hem fet 
l’experiència (amb ells) de portar les regnes del 

moviment i de fer petits canvis que han ajudat 

a transformar la realitat. Per tot això, optem 

pels infants. 
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Nous reptes 

Hem dit, també, que aquesta celebració ha de 

servir per marcar-nos nous reptes. Els exposarem 

a manera d’un petit decàleg, deu principis que no 

poden faltar i que hem de prioritzar al MIJAC: 

1- Entusiasme. Com l’energia necessària per 

transmetre amb il·lusió les nostres Conviccions. 

2- Compromís. Com l’eina imprescindible per 

tenir la disponibilitat, l’entrega i la formació que 

necessitem per portar a terme aquesta tasca. 
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3- Convenciment. Com el principi per viure la 

nostra opció com un estil de vida cristià. 

4- Gratuïtat. Com la manera de donar-ho tot amb 

generositat sense exigir-ne cap benefici 
personal a canvi. 

5- Esperit juvenil. Per mantenir la nostra 

entrega de forma alegre i amb ímpetu, però 

també amb maduresa, seny i convenciment. 

6- Responsabilitat. Com l’actitud personal que 

ens ha de permetre tirar endavant, assumint de 

manera col·legiada les decisions i serveis que 

calguin per mantenir viu aquest gran projecte. 

7- Serenitat. Com el valor que ens permetrà 

sostenir el bon criteri a l’hora d’acompanyar els 

infants i de portar a terme les accions al MIJAC. 

8- Iniciativa. Com un recurs didàctic molt útil per 

no caure en la monotonia i ser-ne creatius. 

9- Amor. Com la nostra presència al MIJAC d’una 

forma plena i entregada en tot el que fem i amb 

tots els qui estem. 

10- Esperança. Com el fonament de la nostra fe. 
L’únic que ens manté lúcids en els bons (i no 

tan bons) moments, i davant la (sempre) 

incertesa del futur... perquè sabem de qui ens 

hi hem fiat i confiem que sempre ens 
acompanyarà amb els infants. 

 

Volem, finalment, expressar el nostre agraïment en 

primer lloc a tots aquells que fan i han fet possible 
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el MIJAC, perquè hi han cregut, perquè s’hi han 

implicat, perquè l’han recolzat... i també als qui 

han acompanyat als qui han format part d’aquesta 

experiència: familiars, pares, fills, amics, gent de 
la comunitat parroquial... perquè aquest 

acompanyament ha fet possible l’entrega d’aquells. 

 

... I a tots vosaltres, per ser-ne testimonis del gran 
regal que el bon Déu ens ha fet a través del MIJAC. 
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