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Comencem l’any amb la celebració de la Jornada Missionera més bonica, 
INFÀNCIA MISSIONERA!  
 
 Iniciem la campanya amb Jesús, aquesta és la gran noticia missionera: Déu s’ha 
fet nen, un de nosaltres, per estimar-nos a tots. Betlem va ser el lloc escollit i 
nosaltres, ara, els anunciadors de la BONA NOTICIA!  
 
 Infància Missionera és una Obra meravellosa de l’Església, la seva missió és 
justament aquesta: anunciar als infants de tot món que Jesús ha vingut per estar 
amb ells. 
 
 Els cristians d’avui ens prenem seriosament aquesta urgència? Som sensibles, 
en el nostre món, a les necessitats dels infants que encara no se senten estimats 
per Déu? Jesús és la millor noticia per les dones i homes arreu del món. Jesús 
mateix és el missatge més important que podem rebre. 
 
 Aprendre des de la infantesa a parlar amb Jesús com parlem amb un amic, 
començar a confiar en el Fill de Déu amb naturalitat, amb llibertat, amb amistat. 
Es un gran repte per a nosaltres, els adults. 
 
 Aquesta és la BONA NOTÍCIA que nosaltres estem convidats a compartir, a 
celebrar i a anunciar: l’alegria de sentir-nos estimats. Déu ens abraça fortament 
amb la seva infinita misericòrdia i ens dóna força per a fer el mateix!  
 
 Directors de OMP  
 dels bisbats amb seu a Catalunya 
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QUI HO ORGANITZA?
Obres Missionals Pontifícies (OMP), institució de la Santa Seu encarregada de fomentar i buscar mitjans
materials per a l’activitat missionera de l’Església, es compon de quatre obres. L’Obra Pontifícia d’Infància
Missionera és la responsable de la campanya de INFÀNCIA MISSIONERA.

NOU IMPULS A ESPANYA
OMP pretén que la formació missionera dels nens no
es limiti a una sola Jornada, sinó que estigui present
tot l’any en la pastoral ordinària. 

Mitjançant del projecte quadriennal “Amb Jesús infant,
a la Missió”, els nens acompanyaran a Jesús nen des
de que es nat, i coneixeran les implicacions missione-
res que té seguir-lo. Tot això és possible a través de
recursos interessants i divertits per a ells, que OMP
ofereix cada dos mesos a professors i catequistes. 

En aquest primer any, els nens espanyols acompanyen
a Jesús a Betlem, i coneixeran la millor de les notícies
que estan cridats a comunicar. A més, crearan el seu
racó missioner, i participaran en el concurs nacional
de revistes missioneres.

QUÈ ÉS
Infància Missionera és una Obra del Papa que promou l’ajuda recíproca entre els nens del món. Aquesta ins-
titució de l’Església forma una xarxa de solidaritat missionera universal en la que els principals protagonistes
són els nens: són agents, donants i receptors de la tasca missionera.

QUÈ OFEREIX
Infància Missionera dona als nens un paper protagonista en el servei missioner:

Nasqué al 1843 a França, quan monsenyor Forbin Janson va recórrer als nens de la seva diòcesi –i
no als grans benefactors- per ajudar als nens necessitats de la Xina. Des de llavors defensa la digni-
tat i l’aportació dels nens a la societat i a l’Església.

Infància Missionera s’avança 80 anys a la Declaració dels Drets del Nen de Ginebra, i 100 anys al
naixement d’UNICEF.

L’essencial
Infància Missionera

Finançament de projectes
Gestiona les aportacions d’aquests nens,
que sostenen projectes d’ajuda a la Infàn-

cia en els Territoris de Missió.

Escola de formació
Educa en la fe i solidaritat missionera, i ensen-
ya als nens a seguir a Jesús i a ajudar a altres

nens del món.

PIONERA EN LA DEFENSA DE LA INFÀNCIA



ajuden…
Els nens

Quan monsenyor Forbin Janson va voler ajudar els nens que morien a la Xina, no va sol·licitar
el suport d'un banc o d'un polític. Va fer cap als nens de la seva diòcesi, i els va demanar pregar
i donar petits donatius per ajudar els altres nens. Aquest esperit fundacional continua avui en
l'Obra d'Infància Missionera, que confia en els nens.
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a tot el món
Escola de petits missioners

Els nens d’Adaba també
es preocupen pels nens
del món: aportaren
69,95$ al 2017

A ADABA (ETIÒPIA), ELS GRANS EVANGELIZATDORS SÓN ELS NENS
L'Església catòlica va arribar a Adaba al 2001. La Missió sosté una Casa d'Acollida, en la qual

manté a 11 nens, en nom de Jesús. Ells, al mateix temps, s'han convertit en missioners dels
nens dels poblats de voltant. Ho explica el missioner italià Giuseppe Ghirelli.

Infància Missionera ofereix, abans de res, una escola de fe i de formació missionera, en la qual els nens coneixen
a Jesús, i volen participar en la seva obra missionera. En un primer moment, aprenen a ser missioners en el
seu propi ambient, amb les seves famílies i amics. Aquest esperit missioner té una projecció universal, per la
qual cosa els nens d'Infància Missionera ofereixen, en un segon moment, les seves pregàries i donatius pels
nens del món. 

Totes les aportacions que els nens del món van fer al 2017 es recullen en el Fons Universal de Solidaritat d'In-
fància Missionera de 2018, per a ser enviats a les missions en aquest any. No es tracta de nens rics que com-
parteixen amb els nens pobres, sinó que són tots els nens del món els que sumen el seu paper actiu en la
missió universal de l'Església.

ÀFRICA 735.938,21€

AMÈRICA 2.629.604,45€

ÀSIA 1.680.476,38€

EUROPA 10.563.040,75€

OCEANÍA 730.005,77€

TOTAL 16.339.065,56€

Aportacions dels nens del món al 2017

“Els dijous a la tarda vaig a Herero, a

5 km d’Adaba, on tenim una escola i

una petita Església, i on pràcticament

no hi ha catòlics. Porto amb mi als

nens acollits a Adaba, per a celebrar

la Missa. 

Un dia, mentre m'estava preparant

per a començar, vaig veure arribar a

alguns nens, els vaig convidar a entrar

i tots van venir a l'església, i em vaig

adonar que per a alguns d'ells era la

primera vegada. Després de la missa,

els nens de Adaba, amb els qui durant

la setmana llegim i acolorim algunes

pàgines de l'Evangeli, van fer que els

petits missioners formessin petits

grups i els van contar als nens la his-

tòria de Jesús. 

Per a molts d'ells va ser la primera ve-

gada que van sentir parlar de Jesús.

Després van jugar amb ells, fent

amics, divertint-se. Ara ho fan cada

setmana, amb l'alegria de reunir-se de

nou”.



nens
… als
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Gràcies a la generositat dels nens de tot el món -reunits en el Fons Universal de Solidaritat
de l'Obra d'Infància Missionera-, al 2018 es van enviar 16.339.065,56€, per a sostenir
2.694 projectes d'ajuda a la Infància dels Territoris de Missió. Una part d'aquests projectes
són ajudes ordinàries, que es donen equitativament a totes les missions per a la pastoral
missionera amb nens. Una altra part són projectes extraordinaris que ajuden els nens des
d'aquests tres àmbits:

Educació
Infància Missionera col·labo-
ra en la recerca de solucions
per a que els nens de tot el
món accedeixin a l’educació.
Són iniciatives heterogènies:
construcció d’escoles i llars
d’infants, beques d’estudis,
material, formació agrícola i
ramadera ...

Evangelització
Els missioners i missioneres
donen prioritat en el seu
treball essencial de la trans-
missió de la fe als nens del
món. Els nens del món con-
tribueixen amb els seus do-
natius a l’evangelització
d’altres nens del món, i a la
seva formació d’Infància
Missionera.

Salut i vida
Aquestes iniciatives es dedi-
quen a protegir la vida i
atendre sanitàriament als
nens. Dintre d’aquest grup
de projectes estan incloses
les ajudes a orfenats i men-
jadors, el sosteniment d’-
hospitals, compra de
medicaments ...
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Alguns exemples d’aquesta ajuda:

ZAMBIA
Diòcesi de Mpika
7.000$
600 nens
Programes de sensibilització contra
el matrimoni infantil a 14 parrò-
quies. El matrimoni infantil és una
realitat molt comuna entre les ne-
nes de 13-14 anys, moltes d’elles
d’una forma forçosa.

COLÒMBIA
Vicariat Apostòlic de Inirida
10.000$
200 nens
Manteniment de menjador infantil
en una zona molt necessitada, per a
nens de menys de 5 anys durant 8
mesos, 5 dies a la setmana.

EQUADOR
Vicariat Apostòlic d’Aguarico
4.500$
2.400 nens
Assistència sanitària per a nens de la èt-
nia kichwa: medicines, vacunació, despa-
rasització en una zona de difícil accés,
només per via fluvial.

PAKISTÁN
Diòcesi de Hyderabad
6.500$
400 nens
Escolarització i material escolar
per a 400 nens pobres, de famí-
lies de poblats marginals, consi-
derats fora de casta per la
societat del país. No hi ha recol-
zament per part del Govern.

BANGLADESH
Diòcesi de Barisal
8.000$
Projecte ordinari, per a la 
promoció d’Infància Missione-
ra.

PAPUA NOVA GUINEA
Diòcesi de Daru-Kiunga
3.000$
120 nens
Construcció d’un tanc d’aigua
per una escola que no té aigua
potable.
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Fruit de la formació rebuda, els nens espanyols ofereixen els seus petits donatius per a aju-
dar els nens del món. Espanya va aportar el 18,26% del Fons Universal de Solidaritat, i és el
segon país que més aporta, després d'Alemanya. La Secretaria General d'Infància Missionera,
en nom del Papa, encarrega a OMP Espanya uns projectes concrets, perquè se'ls enviï al llarg
de 2018 els diners recollits fruit de la generositat dels nens espanyols.

a Espanya
Infància Missionera 

Infància Missionera 2019

2.984.019,23€Diners enviats 

516Projectes finançats 

39Països beneficiats 

770.000Nens beneficiats 

6.148 nensConcurs d’Infància Missionera 

8.635 nensFestivals de la Cançó Missionera 

16.790 nensTrobades diocesanes 

60.508 nensSembradors d’estels 

676.191 exemplars a l’anyRevista Gesto

Distribució de les ajudes per continents

Àsia
418.638,60€

Amèrica
65.238,29€

Àfrica
2.485.290,53€

Europa 
oriental

14.851,81€

Educació
150 proyectos

29,07%

Evangelització
78 projectes

15,12%

Salut i vida
201 projectes

38.95%

Distribució de les ajudes per projectes

Ordinaris
87 projectes

16,86%

dels nens espanyols
Generositat

Infància Missionera va començar a España al 1852, amb el suport de la Reina Isabel II. De fet,
la primera nena registrada va ser la seva filla gran, la Princesa d'Astúries. Des de llavors, l'Es-
glésia espanyola ha donat suport a aquesta iniciativa pontifícia per a contagiar a tots els nens
de l'esperit missioner. Aquests són algunes dades de participació d'activitats d'Infància Mis-
sionera al 2017:
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Convençuts dels valors que aporta Infància Missionera en l'educació dels nens d'avui, OMP
ofereix un projecte de formació missionera que va més enllà de la celebració d'una sola Jor-
nada, amb el desig que s'integri en la pastoral ordinària al llarg de tot l'any.

a Espanya
Nou impuls

“Amb Jesús nen, a la missió”
Nou projecte

2019: “AMB JESÚS A BETLEM. QUINA BONA NOTÍCIA!” 
Aquest any, Infància Missionera presenta al llarg de l'any com
va ser concebut Jesús, el seu naixement, i tot el que va succeir
a Betlem. Sobre aquesta temàtica versarà el VI Concurs Na-
cional d'Infància Missionera, centrat en revistes missioneres. 

Com el naixement de Jesús és la millor de les notícies, Infància Missio-
nera ha convocat el concurs “Explica la notícia, crea la teva revista”. Di-
rigit a nens de 6 a 12 anys en dues categories, el concurs permet per
primera vegada la participació de grups. La fase diocesana va acabar el
24 de desembre, i la nacional es tanca l'11 de gener. Un jurat especialitzat
triarà les revistes guanyadores de cada categoria, que seran donades a
conèixer en vespres de la Jornada d'Infància Missionera (27 de gener).

Per a ser missioner és necessari tenir una trobada amb Jesús. Per això, OMP ofereix als nens la possibilitat de
conèixer a Jesús en la seva mateixa alçada, com a nen. El projecte “Amb Jesús nen, a la Missió” acompanyarà
al llarg de quatre anys al nen Jesús, des que neix fins que arriba a l'adolescència, en el seu pas per diferents
llocs:

Tot això serà possible a través d'activitats i recursos interessants per als nens d'avui, que OMP ofereix als ca-
tequistes i professors cada dos mesos. Aquests recursos giren entorn de 5 eixos: Trobada amb la Paraula, Jor-
nada Missionera, Racó missioner, Activitats extraordinàries i Jornada Missionera.

Més información a www.infanciamisionera.es

2018-2019
Amb Jesús a Betlem 

Quina bona notícia!

2019-2020
Amb Jesús a Egipte

Sempre en marxa

2020-2021
Amb Jesús a Natzaret

Som família

2021-2022
Amb Jesús a Jerusalem

Tenim una missió



22
Gener

24
Gener

10
Desembre

6
Gener

Sembradors d’estels
Organitzen: Direccions diocesanes

d’OMP

Advent missioner

Jornada del catequis-
ta nadiu i del “IEME”
(Institut Espanyol de Missions Es-

trangeres)

27 
Gener

Final concurs 
nacional
Veredicte del Jurat especialitzat

2
Desembre

24
Desembre

23
Desembre

“Estimats nens:
amb la vostra pre-

gària i el vostre
compromís col·la-
boreu en la Missió

de l’Església. Os
dono les gràcies

por fer-ho i os 
beneeixo”

Francisco

Jornada d’Infància
Missionera
Missa retransmesa per la 2 de

TVE

Col·lecta a totes les parròquies i

col·legis

Agenda
Infància Missionera

Roda de premsa
Presentació de la Jornada

Lloc: Obres Missionals Pontifícies

Espanya 

(c/ Fray Juan Gil, 5 28002 Madrid)

Hora: 11:00h
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25
Gener

Acte presentació
“Amb Jesús nen, a la
Missió”
Nou pla quadriennal de formació

missionera per a nens

@OMP_ES #InfanciaMisionera

www.facebook.com/OMPEspana

www.omp.es


