
LES CONVICCIONS DEL MIJAC DE CATALUNYA I LES BALEARS
PREÀMBUL
Presentar un Moviment d'una manera clara, concisa i sense ambigüitats,  resulta sempre 

difícil, perquè tot Moviment suposa un estil de vida basat en unes opcions comunes viscudes 
en una dinàmica militant. Aquest estil de vida -afrontat críticament i amb responsabilitat- ens 
fa viure una tensió entre el que es voldria aconseguir i el que podem fer. Tots dos aspectes són 
reals i necessaris:

- El primer estimula, ajuda a veure cap on anem permet de revisar i de valorar per a situar-
se, i possibilita l'acció concertada de cara a una eficàcia.

- El segon evita de caure en utopies que cremen, ens fa més oberts i comprensius davant de 
la  realitat  i  facilita  l'avenç  en  comú  respectant  ambients,  situacions  i  punts  de  partença 
diversos.

Aquesta tensió es dóna, per tant, en el MIJAC i s'ha palpat a l'hora d'elaborar les seves 
conviccions. Creiem que només es poden interpretar correctament acceptant aquesta doble 
dimensió. No són estatuts, sinó constatacions reals que formulen com a punts de referència 
fonamentals com a objectius a assolir i viure dia rera dia.

Així doncs, considerem que el MIJAC existeix en els grups en els quals els nois i noies ja 
els han experimentats i en són conscients com en aquells grups que es mouen en aquesta 
direcció ajudats per un equip d'animadors que les han fetes seves.

CONVICCIONS
1. PROTAGONISME

És un Moviment dels  infants i  dels preadolescents que tendeix cap a un veritable 
protagonisme d'ells mateixos en la marxa del seu Moviment.

- Per tant no és un Moviment de joves que organitza coses per al temps lliure dels nens i 
nenes.

- Aprofita normalment estones lliures per a reunir-se, però l'esperit del Moviment procuren 
viure'l en tots els marcs de la seva vida: família, escola, amics, barri o poble, llocs de diversió, 
temps lliure, Comunitats, llocs de treball...

2. ARRELAMENT

És un Moviment arrelat a la realitat que l'envolta.
-  Per  això  ha  de  ser  fidel  als  diversos  ambients  en  que  es  mou  a  la  seva  realitat  de 

Catalunya.

3. ACCIÓ TRANSFORMADORA

És un Moviment d'acció transformadora que suposa una anàlisi prèvia de la realitat.
- El Moviment vol potenciar les iniciatives dels nois i noies encaminades a actuar en el seu 

ambient, i a actuar-hi per a transformar-lo.

- Aquesta acció implica els altres nens i nenes i adults i suposa una anàlisi prèvia que els 
facilita la descoberta de la realitat que volen transformar.

4. OPCIÓ EDUCATIVA

El Moviment és educatiu perquè possibilita créixer i auto educar-se globalment com a 
persones, mitjançant la dinàmica descoberta-reflexió-acció transformadora.



Perquè sigui educativa, l'acció dels nens i nenes ha d'estar acompanyada a la reflexió i els 
ha de dur de nou cap a l'acció:

- Una acció dirigida a ells mateixos, fent-los capaços de canviar i créixer (conversió).

- I una acció dirigida també cap els altres i al seu ambient (transformació de la realitat).

5. OPCIÓ EVANGELITZADORA

És un Moviment evangelitzador perquè vol fer realitat comunitàriament el projecte 
d'home nou i de món nou anunciat i viscut per Jesucrist, i és per això que és Moviment 
d'Església.

-  És Evangelitzador en la mesura que els  nois  i  noies s'esforcen per descobrir,  viure  i 
estendre els valors del Regne de Déu.

-  I  és Moviment d'Església perquè,  com l'Església,  procura de ser cada vegada més la 
comunitat de creients en Jesucrist que descobreix en el món els valors del Regne de Déu i 
s’esforça en viure'ls estendre.

6. OPCIÓ PELS POBRES

El  Moviment  fa  una  opció  preferent  pels  febles,  pels  dominats,  pels  marginats, 
d'acord amb les directrius de l'Evangeli i de l'Església, ja que el projecte d'home nou i 
de món nou no és viable en el model de societat dominada per l'egoisme.

- El Moviment, amb l'Evangeli de Jesucrist als dits no pot excloure a ningú, però tampoc 
no pot ser neutral.

- El Moviment s'obre a tothom i vol ajudar tothom. Però per servir real ment tothom cal fer 
una opció clara pels mes febles i dominats que veuen els seus interessos injustament subjugats 
als de minories dominants. 1 això per dues raons:

* Perquè (si tenim en compte que la nostra feina és l'extensió del Regne de Déu), en el 
Regne només hi tenim cabuda si vivim les benaurances de l'Evangeli

* Perquè (si tenim en compte que evangelitzar és bàsicament, viure i estendre els valors del 
Regne  de  Déu).  Aquests  valors  no  neixen  en  una  realitat  assecada  radicalment  per 
l'egoisme.

Per  tot  això  el  Moviment  vol  dirigir-se  preferentment  als  nois  i  noies  amb  menys 
possibilitats educatives dels diversos ambients.

7. L’ANIMADOR: AMIC l TESTIMONI

L'animador del Moviment, en relació als nens i nenes del seu grup, és un amic i un 
testimoni.

Acompanya als nens nenes del seu grup:

- Ajudant-los a expressar-se i a trobar el seu paper.

- Animant-los í recolzant-los en les seves accions personals i de grup.

- Essent davant d'ells un testimoni de persona crítica i compromesa amb els altres en la 
construcció d'una realitat nova segons l'Evangeli de Jesucrist.


