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17 de gener: Infància Missionera 

Què és Infància Missionera? 

Infància és una xarxa internacional de 

nens que, amb la seva pregària i 

aportacions, ajuden els missioners en el 

seu treball amb la infància. Amb aquesta 

Obra Pontifícia, els nens són protagonistes 

de la missió i recolzen als missioners per a 

que més de quatre milions de nens a les 

missions puguin accedir a l’educació, la 

salut,  la protecció de la vida, i la fe. 

I tot com fruit d’un procés de formació 

missionera diferent a cada país. 

 
Quan se celebra? 

Tot i que, Infància Missionera és una iniciativa mundial, la celebració de la jornada 

no és simultània a tots els països. A Espanya tradicionalment es feia l’últim 

diumenge de gener. Però, per evitar coincidir amb el Diumenge de la Paraula, instituït 

pel Papa al 2019, la Conferència Episcopal Espanyola ha acceptat avançar-ho una 

setmana. Des d’aquest any, la Jornada se celebrarà a Espanya el segon 

diumenge del temps ordinari. Al 2021, és el 17 de gener. 
 
 

On van els diners d'Infància Missionera? 

Els diners recaptats a tot el món passen a formar part d’un Fons Universal de 

Solidaritat, que es distribueix per a projectes infantils de les 1.115 diòcesis que són 

considerades Territoris de Missió. Al 2020 es finançaren 2.800 projectes que han 

aconseguit que milers de nens: 
 

  

Tinguin 
un refugi 
on viure 

Rebin  
catequesi i 

sàpiguen que 
Jesús els estima 

Puguin 
aprendre a 

llegir, tinguin 
una escola i 

llibres 

Puguin menjar 
i jugar i no 
hagin de 
treballar 

Tinguin 
medicines i 
algú que els 

curi 

I aprenguin 
a ser ells 
també 

missioners 

 

Qui ho organitza? 

Obres Missionals Pontifícies (OMP) és l'instrument oficial de l'Església que 

s'encarrega del sosteniment dels Territoris de Missió. Una de les quatre obres que 

formen aquesta institució, anomenada "Obra d'Infància Missionera", és la que 

organitza aquesta jornada. El seu fundador, monsenyor Forbin Janson va començar 

aquesta iniciativa pionera, que cuida de la infància des de 1843: 80 anys abans de 

la Declaració dels Drets dels nens de Ginebra. 
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Més de 4 milions de nens ajudats 
 

Als quatre anys, Sarah 

fou acusada de bruixe- 

ria i  de la mort de 15 

persones, tant sols per 

no saber parlar. A 

Ghana aquesta és una 

pràctica estesa. 

 
 
 

 
Lambert és albí, i no 

podia dormir 

tranquil. A Burundi 

aquets nens  són 

perseguits, mutilats 

i inclús assassinats. 

 
 
 
 

Harish va quedar orfe 

sent  molt petit. 

Amb sis anys treba- 

llava en una teteria a 

Davengere (Índia) per 

20 cèntims al dia. 

 
 
 
 
 

Albert era un nen del 

carrer a Beira 

(Moçambic), que fou 

trobat per la Policia de 

Menors. 

La missionera Theresa 

Stan la rescatà i la portà al 

Hogar de Nazaret, on 

acullen a nens amb disca- 

pacitats acusats injus- 

tament de bruixeria. Avui 

Sarah té 12 anys i és feliç. 

 
Infància Missionera va 

ajudar a Theresa Stan amb 

20.000 $. 
 

La parròquia de Giharo 

acull a 15 nens albins, i els 

hi dona una llar on sentir-

se estimats i segurs. 

 
Aquesta parròquia rep  

cada any l’ajuda d’Infància 

Missionera (4.000 $ al 

2020) per sostenir a 

aquests nens. 

 
La Missió de Don Bosco 

Child Labour a Davangere 

el va rescatar. Ara estudia, 

i de gran vol ser treba- 

llador social. 

 
Aquest centre rep cada 

any l’ajuda d’Infància 

Missionera. Al 2020 van 

rebre 5.000 $. 

 
Va entrar en un Hogar dels 

Padres Somascos. Allí va 

trobar una família i va 

poder formar-se. Avui 

coordina el programa 

Mateo 25, per ajudar a 

nois com ell. 

 
Aquest Hogar rep cada 

any ajuda d’Infància 

Missionera. Al 2020, han 

rebut 14.500 $. 

  Els responsables d’aquests projectes estan disponibles per a  ser entrevistats  
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Infància Missionera: l’ajuda del Papa 
 

Els missioners proporcionen educació, salut i formació cristiana a més de 4 

milions de nens a 120 països. 

Per a poder finançar el seu treball, la Santa Seu ofereix el Fons Universal de So- 

lidaritat d’Infància Missionera. Des d’ell se distribueixen tots els donatius rebuts 

en el món entre projectes infantils que se desenvolupen en els 1.115 Territoris de 

Missió que depenen de la Congregació per a l’Evangelització dels Pobles -el 

"ministeri" missioner del Papa-. 

 

  16.924.025 $ enviats  
 

 AJUDES IM 
MUNDIAL % 

Àfrica 10.411.450 $ 61,79% 

Amèrica 395.650 $ 2,35% 

Àsia 5.769.350 $ 34,25% 

Europa* 63.250 $ 0,38% 

Oceanía 207.100 $ 1,23% 

TOTAL 16.846.800 $ 100% 

A més s’enviaren 77.225 $ per recolzar a Secretariats 

d’Infància Missionera a països molt pobres. 

*Encara què des de 2015 no hi ha Territoris de Missió a Europa, Infància Missionera segueix recolzant  

puntualment alguns projectes infantils, que no podrien subsistir sense la seva ajuda, especialment en Albània, 

Kosovo i Ucraïna. 

 
 

  2.800 projectes finançats  

16,54% 16,71% 
Evangelització 
Els missioners i missioneres 
donen prioritat en el seu treball 
essencial de la transmissió de la fe 
als nens. Aquests nens, alhora, 
van contribuir amb els seus 
donatius a l’evangelització d’altres 
nens. 

 
 
 

21,89% 
Salut i vida 
Iniciatives dedicades a protegir 
la vida i atendre sanitàriament a 
els nens. 
Dintre d’aquest grup de projec- 
tes es troben les ajudes a 
orfenats i menjadors, el sos- 
teniment d’hospitals, compra de 
medicaments i vacunes... 

Projectes ordinaris 
Per a la pastoral ordinària de las diò- 
cesis amb els nens, i la promoció de 
l’esperit d’Infància Missionera. 

 

44,86% 
Educació 
Infància Missionera 
col·labora en la recerca de 
solucions per a què 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... 
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"Vull agrair a Infància Mi- 

ssionera d’Espanya la seva 

ajuda. Sobre tot en aquest any 

d’epidèmia, ens ha servit per a 

recolzar a famílies amb grans 

dificultats tant en alimentació 

com en medicines". 

 
Sor Luciana Campoleoni 

Missionera a Madagascar 

TOTAL AMÈRICA 

15.496,10 € 

TOTAL ÀSIA 

619.820,11 € 

 

  Generositat dels nens espanyols  

Espanya ocupa el segon lloc al ranking de països que més aporten a Infància 

Missionera, només per sota d’Alemanya. Un cop tancat l’exercici econòmic, Obres 

Missionals Pontifícies Espanya informa a Ia Secretaria Internacional d’Infància 

Missionera de Roma dels diners disponibles, i des d’allí es va indicant quins projectes 

seran finançats des del nostre país. Els diners s’envien a través de les nuncia- 

tures, i cada projecte compta amb l’aval dels bisbes locals. Posteriorment, tots els 

projectes han de remetre informes de l’execució dels mateixos. 

 

• Diners enviats al 2020 per Espanya: 2.162.193,92 € 

• Països beneficiats: 39 
 

 

ANGOLA        16.673,06 € 
BENÍN 27.756,87 € 
B. FASO 216.764,59 € 

BURUNDI 36.814,56 € 
CABO VERDE 20.125,14 € 
CAMERÚN        68.102,14 € 
CHAD 49.519,54 € 
COMORES        12.831,29 € 

C. DE MARFIL 74.333,38 € 
EGIPTO 21.713,99 € 
ETIOPÍA          25.267,06 € 

GAMBIA 12.831,29 € 
GUINEA EC. .12.058,68 € 
MADAGASCAR  160.500,26 € 
MALAWI          44.518,74 € 
MALI 13.200,00 € 
MAURITANIA 23.934,66 € 
NAMIBIA 9.172,87 € 

NÍGER 36.925,14 € 
NIGERIA         83.569,80 € 

R. CENTROAFR. 46.813,73 € 
R.D.CONGO 129.890,59 € 
CONGO BRAZ. 36.925,14 € 
RUANDA 51.542,06 € 
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 

30.596,68 € 
SEYCHELLES    12.831,29 € 
SUAZILANDIA 23.245,36 € 
TOGO 15.000,00 € 
TANZANIA 68.441,89 € 
UGANDA 27.283,02 € 
ZAMBIA 41.527,07 € 
ZIMBABWE 33.261,48 € 

HAITÍ 15.496,10 € 
 

INDIA 467.488,33 € 
MYANMAR 82.827,50 € 
PAKISTÁN 29.166,58 € 
TAILANDIA 40.337,70 € 

 

PAPÚA N. GUIN. 22.968,89 € 
ISLAS SALOMÓN 19.937,45 € 

TOTAL OCEANIA 

42.906,34 € 

TOTAL ÀFRICA 

1.483.971,37 € 
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Aquesta iniciativa fou pionera en la defensa dels nens, ja que es va 

avançar 80 anys a la Declaració dels Drets del Nen de Ginebra, i 100 anys 

al naixement d’UNICEF. 

Petits missioners a tot el món 
 

D’on venen els fons per finançar aquests 2.800 projectes a l’any? El més 

peculiar d’Infància Missionera és que els donants... També són nens. 

 
Fa 147 anys, monsenyor Forbin Janson va escoltar les terribles condicions en les que 

vivien els nens a Xina. Per poder ajudar-los no va demanar ajudes a banquers ni polí- 

tics, sinó que es va dirigir als nens de la seva diòcesi. Aquesta iniciativa, que va 

sorgir com particular, aviat es a estendre per tot el món, i des de 1922 el Papa Pius XI 

la va assumir com pròpia donant-li el caràcter de Pontifícia, i formant una xarxa 

mundial de nens missioners. 
 

Infància Missionera ofereix 

una escola missionera per a 

nens de tot el món. A 

l’esquerra, grups d’Infància 

Missionera a Malawi i Sri 

Lanka. A la dreta, una reunió 

virtual d’IM Guatemala. 

 

 

 Què aprenen els nens amb Infància Missionera?  

L’Església promou les activitats d’Infància Missionera als col·legis i a les catequesis de 

tots els països del món. Amb elles, es pretén educar als nens en la fe i en la solidaritat 

missionera, i donar-los un paper actiu en la missió de l’Església. Aprenen a: 

• Seguir a Jesús. 

• Acollir a tots els nens que els envolten, sense diferenciar sexe, raça o religió. 

• Ser sensibles a les injustícies que sofreixen nens a tot el món. 

• Ajudar-los amb petits estalvis, pregàries i gestos. 
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Infància Missionera a  Espanya 
 

A Espanya, Obres Missionals Pontifícies treballa en coordinació amb les delega- 

cions de missions de les diòcesis per portar l’esperit missioner a tots els nens a 

través dels col·legis i parròquies. 

 Durant tot l’any   
Obres Missionals Pontifícies porta anys apostant 

perquè la formació missionera dels nens s’ampliï 

més enllà de la Jornada. 

Per això, mitjançant del projecte "Amb Jesús 

Nen a la Missió", Infància Missionera ofereix 

recursos i activitats a professors i catequistes 

cada dos mesos. 

Al llarg de quatre anys, els nens estan coneixent 

a Jesús quan era nen, a Betlem, Egipte... Un 

recorregut que els parla de Déu, d’ells mateixos, i 

de temes d’actualitat, com el valor de la vida, els 

refugiats... 

En aquest tercer curs, es centra en la infància de 

Jesús a Natzaret, en la seva vida oculta en 

família, amb el lema "Amb Jesús a Natzaret, 

som família!". 
 

 

 A  la Jornada d’Infància Missionera   

Des de l’inici d’Advent, Infància Missionera proposa a la seva web materials per 

treballar aquest temps (www.infanciamisionera.es). Des d’un calendari d’Advent 

amb activitats missioneres diàries que s’allarga fins la celebració de la Jornada (17 

de gener), fins dibuixo per pintar, vídeos, la revista Gesto, l’activitat de sembradors 

d’estels en versió digital... I como sempre, oferint la "guardiola del compartir", una 

guardiola que ells mateixos construiran i en la que aniran posant les seves 

aportacions per a els nens del món. 

 
VIII Concurs Nacional 

Per vuitè any, Infància Missionera convoca 

un concurs nacional infantil, en aquesta 

edició de vídeos breus. 

Els nens de 6 a 12 anys podran explicar 

breument què significa per ells el lema 

"Amb Jesús a Natzaret, som família!": com 

és la seva família, quin paper juga Jesús en 

ella... Els guanyadors aconseguiran una ta- 

blet, i los segons i tercers respectivament 

altaveus bluetooth. 
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Per més informació i entrevistes: 
 

El departament de comunicació d’Obres Missionals Pontifícies està a la 

teva disposició per facilitar-te el treball. Podem oferir-te contactes, 

dades, fotografies i recursos. Estem oberts a ajudar en l’enfocament que 

vulguis donar a l’informació sobre aquesta Jornada: 

 
Paula Rivas i Javier López 

prensa@omp.es 

91 590 29 43 

www.omp.es/prensa 
 

OMPEspana @OMP_ES omp_es OMP España 
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