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Any Montagne.
Octubre 2014 – Juliol 2015
El 28 d’octubre, aniversari de la trobada del Pare Champagnat amb el
jove Montagne, comença l’Any MONTAGNE.
Era en el poblet de Les Palais, a 6 ó 7 km. de La Valla. P. Champagnat hi
va anar un dia per tal d’acompanyar un jove de la família Montagne que
s’estava morint.
“Aquesta trobada amb el jove Montagne va ser un esdeveniment que
va marcar profundament la vida del P. Champagnat i va provocar
certament el naixement de l’Institut Marista.
Aquesta primera icona ens acompanyarà fins al juliol de 2015. Ens
recordarà la importància i la urgència de la nostra missió, tant actual
com en temps del P. Champagnat.
Inspirats pel nostre Fundador que va anar de La Valla fins aquell lloc
caminant durant algunes hores, nosaltres també ens sentim cridats a posar-nos en camí per tal de trobar els
joves Montagne d’avui, allà on són.
Sentim ressonar en nosaltres la crida insistent del papa Francesc a sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a
arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l'Evangeli (EG 20). En la mateixa exhortació apostòlica
(Evangelii Gaudium, 49), ens diu: “Prefereixo una Església accidentada, ferida i tacada perquè surt al carrer,
abans que una Església malalta pel tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies seguretats.
No vull una Església preocupada per ser el centre i que acabi clausurada en una embolic d'obsessions i
procediments. Si quelcom ha d'inquietar-nos santament i preocupar la nostra consciència, és que tants
germans nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l'amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de
fe que els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida. Més que el temor a equivocar-nos, espero que ens
mogui el temor a tancar-nos en les estructures que ens donen una falsa contenció, en les normes que ens
tornen jutges implacables, en els costums on ens sentim tranquils, mentre a fora hi ha una multitud famolenca
i Jesús ens repeteix sense cansar-se: “Doneu-los vosaltres de menjar!” (Mc 6,37).
Què és el que cremava en el cor del P. Champagnat mentre tornava a La Valla, després d’haver-se trobat amb
el jove Montagne? Què és el que bullia a poc a poc en el seu interior i que el va portar a fundar l’Institut
alguns mesos més tard? Demanem-nos: no som convidats a refer el mateix camí, ara, deixant-nos interpel·lar
profundament per la situació dels joves Montagne d’avui?
Extracte del missatge del G. Emili Turú, SG, 06/06/2014
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Maristes 2017
Un nou començament.
El darrer 6 de juny el G. Emili Turú, va proposar a tot l’Institut fer
“Un nou començament” amb motiu del bicentenari de la fundació
de l’Institut. Aquest vídeo, filmat als “Llocs Maristes”, ens indica
un camí per recórrer durant aquest tres anys vinents.
A finals de juny, a Karcag (Hongria), el Secretariat de la Missió
ampliat de la Província (SMHe) va iniciar una reflexió sobre les
animacions possibles per als educadors, professors, infants i joves
de les nostres obres educatives.
El Consell General de Roma ens ha donat l’eslògan del Bicentenari
amb un eslògan específic per cadascun dels tres anys. A la
Província proposarem un cartell pels tres anys vinents, que reprèn
els eslògans de l’Institut.
Hem continuat la nostra reflexió per tal d’elaborar diverses
accions possibles que permetin a cadascú de sentir-se involucrat
per aquest aniversari. Un petit equip prepararà dues animacions per any per als adults de les nostres obres.
S’ha decidit de fer ressaltar d’una manera més important una “Jornada Champagnat” per als infants i joves
amb el lliurament d’un “record” diferent cada any. L’equip SMH-Pastoral penjarà al web unes propostes
d’animació per franges d’edats. Proposarem a cada centre treballar un valor marista i presentar-lo en un
petit vídeo.
Per tal de d’afavorir una bona comunicació d’aquest esdeveniment entre tots nosaltres, posarem a la vostra
disposició una “caixa d’eines”. Hi haurà textos, fotografies, dibuixos que permetran a tothom comunicar-se
regularment en el nostre ambient local. Serà una documentació que permetrà comprendre millor el sentit
que vol donar el G. Emili a aquest trienni amb una presentació del P. Champagnat, dels “Llocs maristes”, dels
“Primers germans” des de “la icona” dels anys.
Una pàgina WEB específica “Bicentenari” s’està realitzant; hi figuraran algunes eines i s’hi penjaran totes les
contribucions interessants, la qual cosa permetrà un diàleg permanent.
Desitgem a tothom “UN NOU COMENÇAMENT”.

En camí cap a la Trobada Internacional de Joves Maristes a Lió 2016 “Dare to dream”
Els dies 15 i 16 d’agost va tenir lloc la primera reunió de preparació de la Trobada Internacional de Joves
Maristes a Lió l’estiu de 2016. Aquesta trobada segueix el plantejament de les trobades de joves maristes
precedents (Sydney 2008, Madrid 2011 i Rio de Janeiro 2013) coincidint amb els dies previs de la JMJ de
Cracòvia 2016 (Polònia) però en aquesta ocasió hi ha un motiu més que motiva a que la trobada es faci a Lió.
El 23 de juliol de 2016 se celebra els 200 anys de la promesa de Fourvière. Així doncs, després de
l’experiència de col·laboració en la trobada de joves de Rio de Janeiro, els consells generals de les quatre
branques de la Família Marista van decidir convocar conjuntament la trobada de 2016 a Lió.
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La reunió de la comissió es va dur a terme a la Casa Provincial de Lió i hi van participar representats de les
quatre branques maristes: Alejandro Muñoz, Ad Blommerde per part dels pares maristes (SM), Apolina
Ikauno, Marie José de Préville i Aubierge Amoussou de les germanes maristes missioneres (SMSM), Bridget
Brady i Teri O’Brien de les germanes maristes (SM) i André Déculty, Gabriel Villa-Real i Ramon Rúbies dels
germans maristes (FMS). La reunió va servir fer evident la riquesa de que es puguem realitzar la trobada
conjuntament les quatre branques maristes i també per posar-ne els fonaments organitzatius.
La trobada serà del 17 al 23 de juliol de 2016 amb el lema “Dare to dream” (atreveix-te a somniar). Ha
començat doncs el camí de preparació cap a la trobada internacional de joves maristes. Les quatre branques
maristes ens posem en camí amb Maria!

Ressons de la II Assemblea Internacional de la Missió Marista.
Nairobi, 17-27 de setembre de 2014
Àngel Domingo

Les veus del foc!
Segurament se’m queden curtes les paraules per definir l’experiència viscuda
a Nairobi en el marc de la segona Assemblea Internacional de la Missió. Tot
allò viscut m’interpel·la molt directament ja que per mi ha estat un moment
privilegiat de cultiu de la pròpia espiritualitat i la redescoberta d’un sentiment
de comunió absolut amb totes les persones que vivim i que vibrem amb el
carisma Marista.
Sentiment de comunió que he experimentat no només amb les persones
privilegiades que hem participat de l’Assemblea, sinó amb totes les persones
amb les que hem tingut el goig de compartir un procés que es va iniciar tot
just fa un any. He sentit que a Nairobi hem parlat totes i tots. He sentit que
quan els representants de la província, el Nikos, el Pau o jo mateix parlàvem
en el plenari, en la pregària, en el petit grup, no era únicament la nostra veu
la que s’escoltava, sinó que era la de tota la gent de la província que hem participat de tot el procés. Potser
això te a veure amb el sentiment d’UBUNTU, una paraula africana que ens explicava el germà Emili Turú que
te a veure amb la comunió, Jo sóc perquè nosaltres som.
L’assemblea de Nairobi no ha estat una assemblea únicament de missió, sinó que s’ha compartit la reflexió
entorn a les tres dimensions del carisma: l’espiritualitat, la comunió i la missió. En aquest sentit, l’assemblea
de Nairobi no ha donat moltes respostes, sinó que el que ha proposat son moltes preguntes: Actuem des del
“ser”? Quin és el centre que ens mou? Actuem com activistes? Per inèrcia ? O som actius amb sentit Marista ?
Què vol dir en el dia d’avui la paraula « Comunitat » ? És hora encara d’eixamplar la tenda? O, la tenda és
nova? La tenda és internacional? Intercultural? Interreligiosa? Apostarem de manera decidida pels infants i
joves que es situen a les perifèries del món? Entenem que la Pastoral Juvenil Marista és la gran oportunitat
que tenim?
A aquestes preguntes i moltes d’altres haurem de buscar respostes tots plegats, a mode de reptes que de
ben segur ens situïn en una NOVA ÉPOCA PER AL CARISMA MARISTA. El procés no acaba amb Nairobi, el
procés tot just continua, estem convidats a continuar somiant plegats… Si vols anar ràpid, vés-hi sol; si vols
anar lluny, vés-hi acompanyat, aquest també és el sentit d’UBUNTU.
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Nikos Noulas
Al llarg de la nostra vida hi ha moments, de tant en tant, en què ens sentim
particularment afortunats i feliços gràcies a diverses experiències úniques i
excepcionals que vivim i que hem viscut.
Al mateix temps, prenem consciència que aquestes experiències suposen una gran
responsabilitat, ja que no s’han pas de limitar en un ús personal, sinó que haurien
de ser transmeses com una llum santa (el Foc sagrat) a l’ànima d’altres persones.
Aquest és el fruit dels meus primers pensaments desprès d’haver participat activament de la 2a. Assemblea
Internacional de la Missió Marista. Un esdeveniment important de la nostra vida no es viu només en el
moment en què es realitza, sinó que es pot eventualment reviure’l cada vegada que el fem renéixer en el
nostre esperit quan provem de portar-hi un judici de valor, de comparar i de treure’n les nostres conclusions.
Aquesta assemblea va ser per a mi com una llavor
plantada en terreny fèrtil. I ara, ha arribat el
moment de cuidar aquesta llavor: cal regar-la per
tal que creixi i doni els seus fruits. Cada cosa ha de
madurar al seu temps. Ara és el moment on les
reflexions, les experiències, les paraules, les
imatges treballen dintre de l’esperit de tots els
participants.
Algú podria preguntar-se perquè considero
aquesta experiència com tant única. La resposta
és senzilla i evident: la 2a. Assemblea
Internacional ha estat un esdeveniment on un gran nombre de persones vingudes de tot el món han
participat i cadascú d’ells ha portat dintre del seu equipatge la seva pròpia mentalitat, la seva pròpia forma
de viure, la seva pròpia cultura, les seves pròpies arrels. Però tots miraven a través del prisma marista, tots
han experimentat la sensació de formar part d’una mateixa comunitat de creients, de maristes amb punts
de vista i objectius comuns. La particularitat d’aquest esdeveniment reposa sobre el fet que no pot ésser
organitzat regularment; per això cada participant es mostra acollidor, amb els ulls i les orelles ben oberts,
absorbint tot com una esponja.
La 2a. Assemblea Internacional de la Missió Marista té molt per oferir a la vida i a l’evolució de l’Institut:
1. La renovació i l’apertura cap al món sencer. Això és el que caracteritza el creient i, per
conseqüència, l’esperit marista també te el seu caràcter ecumènic.
2. La crítica sí, però també l’autocrítica.
3. Trobar l’origen dels problemes i mirar de portar-hi solucions.
4. Tornar a les fonts de Marcel·lí Champagnat per tal de prendre consciència dels nostres orígens.
5. El coratge d’arriscar i d’afrontar les pròpies responsabilitats.
6. La sensació per a cada marista que no està pas sol, sinó que forma part d’una gran família, d’una
xarxa d’envergadura internacional i dotada d’un valor universal.
7. La nova vitalitat de la disponibilitat.
8. La promoció del desenvolupament del món interior i de l’espiritualitat de tots els maristes
mitjançant el diàleg, la vida comunitària i l’intercanvi d’experiències.
9. La noció de la realitat de la regió (província)
10. La presa de consciència de la diversitat i de l’especificitat.
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11. La relació harmoniosa entre els germans i els laics (la missió marista s’assembla a un talent d’or,
on a un costat hi ha els germans i a l’altre, els laics. Cap dels costats és superior a l’altre, i cap
costat no pot estar dissociat de l’altre.
12. El fet de reconèixer que tots tenim necessitat d’una formació; ningú no té el coneixement
absolut, sigui quina sigui la seva edat o la seva funció.
13. El reajustament, la remodelació i la renovació de la comunitat marista constitueix el nucli de la
vida cristiana.
14. La trobada i selecció d’exemples vivents i de testimonis essencials de la missió marista.
15. Trobar, també, els “Montagne” d’avui.
L’obra marista està dotada d’un passat, d’un present i d’un futur, ja que es tracta d’una realitat (veritat)
eterna, d’un testimoniatge d’amor als altres, de l’obra de Déu.
Si Marcel·lí Champagnat representa un far per a la joventut, Jesucrist n’és, doncs, la llum.
“Jesús ens parla una altra vegada dient-nos: Jo sóc la llum del món. Aquell que em segueixi no caminarà en la
tenebra, sinó que tindrà la llum de la vida”. (Jn 8,12).

G. Pau Tristany
Del 17 al 27 de setembre ha tingut lloc a Nairobi (Kenya, Àfrica) la II Assemblea
Internacional de la Missió Marista. La primera es va celebrar a Mendes (Brasil) on
germans i laics maristes van reflexionar i donar línies d’actuació sobre la missió
marista del futur. Set anys després algunes d’aquelles línies s’estan concretant a
diferents parts del món marista.
El XXIè Capítol General (celebrat el setembre del 2009) va proposar una segona
assemblea. Des de setembre de 2013 fins a juny de 2014 cada província del món
marista ha celebrat la seva assemblea provincial, després de finalitzar la fase local. A Nairobi ens hem reunit
més de 150 persones de 45 països dels cinc continents per a reflexionar sobre el futur de la missió marista al
món, sota el lema “ Maristes Nous en Missió”. En una reunió d’aquest estil és fàcil imaginar-se que la
comunicació i la diferència de cultures pot significar un problema... però res més allunyat de la realitat. El
compromís de tothom amb el carisma marista i la dinàmica del primer dia van ajudar ràpidament a conèixernos i van facilitar un clima de comunicació, tot creant així un esperit de família i de cordialitat.
Els participants eren tres representants de cada província i tots ells compromesos amb la missió marista.
Érem joves, laics i germans vivint i treballant junts.
El logo de la trobada era una acàcia africana i un foc, tot significant que estem asseguts al voltant de la
mateixa foguera que ens il·lumina i escalfa, a la vegada que ens permet conversar i explicar experiències com
fan les tribus africanes.
Els germans africans ens van acollir amb una gran afabilitat, amb la salutació “Karibú” (benvinguts),
especialment els germans del MIC (Marist International Centre) que estudien teologia al Marist International
University College.
Tant a les cases on residíem, com a la casa on es va celebrar l’Assemblea ens van proporcionar les condicions
necessàries per fruir de l’estada i de la feina. En cap moment es van fer realitat les pors que tots havíem
sentit sobre les malalties o el terrorisme.
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La dinàmica dels dies ens anava portant a una reflexió i aprofundiment sobre la missió marista i els reptes i
oportunitats que ens planteja el futur. Els moments diaris de pregària i celebració ens van ajudar a no oblidar
que és Jesús qui ens convoca a treballar en la missió, com ho faria Champagnat.

Cada dia obria el treball una xerrada (normalment preparada per un germà conseller general) i després amb
diferents dinàmiques entràvem en matèria. Molt important va ser el treball en petits grups de la mateixa
llengua, que ens permetia compartir, escoltar i aprofundir amb molta agilitat. Altres activitats com tallers,
moments de silenci, etc. ens ajudaven a centrar-nos en el tema.
L’ambient de l’Assemblea va ser des del primer dia familiar i fratern. Tant els diàlegs en petits grups, com les
assemblees o les estones festives van se acompanyats per un gran esperit d’unió i fraternitat. Totes les
activitats i moments van estar plens d’una joia que surt de la fe en Jesús i un optimisme evangèlic que ens va
permetre mirar al futur amb esperança.
Els dies just abans de començar i al finalitzar l’Assemblea, així com el diumenge, ens van permetre un petit
“relax” que vam fer servir per a visitar i conèixer la cultura i fauna africanes. També una tarda vam visitar en
petits grups diferents institucions que treballen amb nens i joves necessitats.
Les nits festives, on vam poder conèixer les cultures dels diferents països, van vivificar els ànims i van donar
l’alegria necessària a tota la trobada. Cada dues nits es presentava un continent amb les seves tradicions,
gastronomia i danses.
Els temes que més van ressonar van ser la comunió entre
germans i laics, el compromís en una mateixa missió, la
vitalitat del carisma marista a tot el món, la necessitat
d’una espiritualitat arrelada en Crist, ser el rostre marià
de l’Església, la internacionalitat i mobilitat de germans i
laics que pot aportar riquesa i varietat a la missió. Hi ha
una comissió que està acabant de redactar i traduir el
document final de l’Assemblea. Probablement ens arribi
al voltat del mes de desembre.
Demanem al Bon Déu que conservi la flama que va
encendre a Nairobi i que siguem capaços de portar-la
arreu per poder parla al voltant del foc a cada un dels nostres llocs de procedència. Amb l’ajuda de la Bona
Mare no ens serà difícil.
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Experiència de servei dels ròvers del Centre Marista d’Escoltes (CMS) a les obres maristes
d’Hongria
L’any 2010 es va iniciar la col·laboració entre Centre
Marista d’Escoltes (CMS) i les obres educatives
d’Hongria. Aquesta iniciativa de servei i de suport
educatiu va sorgir de l’interès d’ambdues parts. Per
part dels germans d’Hongria, que van veure la
necessitat d’oferir aquesta experiència de col·laboració
a joves de la província per enriquiment dels propis
joves i també pel que suposava per als infants i joves
poder compartir uns dies amb persones d’altres països,
i per part la Junta Directiva del moviment escolta
marista que cercava oferir experiències significatives de servei als ròvers, la branca de més edat del CMS.
Després de concretar el projecte al llarg de curs 2009-2010, aquell mateix estiu els ròvers de l’AE Garbí, de
Lleida, van participar durant tres setmanes del casal d’estiu al centre A MI HÁZUNK, a Esztergom, donant
suport als educadors i educadores del centre. Començava així aquest interessant projecte provincial que
suposava que els joves s’involucraven i tenien responsabilitats en una activitat educativa del centre hongarès,
a la vegada que participaven d’un interessantíssim procés d’aprenentatge que els capacitava en diverses
competències, malgrat la dificultat de l’idioma. Per altra part els infants, joves, educadors/es i germans
d’Hongria se’ls obria la possibilitat de compartir uns dies amb joves d’un altre país amb el que suposa
d’enriquiment i d’obertura per tots plegats.
Després de l’èxit i la bona experiència de l’any 2010,
l’estiu de l’any 2011 el projecte es va ampliar a la ciutat
de Karcag, on hi ha participat l’AE Albada, del col·legi
Maristes Rubí. Així doncs, a partir de llavors al llarg dels
estius d’aquests darrers anys un bon grup de joves han
pogut gaudir d’aquesta experiència de servei i de
col·laboració. Així doncs, a més dels agrupaments
escoltes de Lleida (A.E. Garbí) i Rubí (A.E. Albada) hi han
participat els agrupaments de Girona (A.E. Arrels),
Mataró (A.E. La Soca) i l’A.E. Montserrat del col·legi
Sants-Les Corts de Barcelona.
En Carles Pueyo, conseller ròver de l’A.E. Albada, ha
acompanyat els joves de Rubí a viure aquesta experiència el passat mes de juliol i ens ha escrit aquesta
crònica que transcrivim a continuació:
Aquest passat mes de juliol vuit ròvers i dos monitors de l’A.E. Albada vam tenir l’oportunitat de viure una
experiència de servei tot donant un cop de mà al Casal d’estiu de l’escola Szent Pál, a la ciutat hongaresa de
Karcag. Allà, la comunitat marista ens va acollir durant dues setmanes, fent-nos sentir com a casa i resolent
una mica totes aquelles inquietuds que teníem sobre la Missió Marista a Hongria.
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Què dir d’aquesta gran experiència que ha sigut Hongria;
allà hem gaudit d’un munt de vivències i hem conegut un
munt de gent que ens ha obert les portes de costat a costat
des d’un bon començament, començant pels germans
presents a la comunitat, en Pere, en Ton i en Misi, passant
pels educadors/es i voluntaris, entregadíssims al servei i
sempre sent un gran exemple per nosaltres, fins als nens i
nenes del casal.
Encara recordem el primer dia de casal, les nostres cares ho
deien tot, nou idioma, nova realitat,... però els nens i les
nenes es van encarregar de treure’ns la por que teníem a
sobre, i és que per molt lluny que vagis, l’idioma del somriure és universal! No va passar més d’un minut que
ja teníem tot aquella tropa a sobre i deu ni do amb quina energia! D’aquesta manera, vam estar acompanyant
als nois i noies durant les dues setmanes, compartint molts moments i fent moltíssimes activitats, tallers,
sortides a la piscina, jocs de taula,….i perquè no, aprenent una mica d’hongarès!
Aprofitant que estàvem a Hongria no podíem deixar passar l’oportunitat de visitar la seva capital, així que el
cap de setmana ens vam posar en marxa per visitar la magnífica ciutat de Budapest. Ja que estàvem ben a
prop, vam aprofitar per apropar-nos a fer nit a Esztergom, on el germà Pau i la resta de la comunitat ens van
oferir lloc per dormir. A més, vam poder gaudir de la companyia d’unes cares ben conegudes, les ròvers de
l’A.E. La Soca que, igual que nosaltres, estaven duent a terme dues setmanes de servei amb la comunitat de
Esztergom. No cal dir que ens ho vam passar genial!! Entre gelats servits amb malabars (sí, sí, com ho llegiu!),
sopars interminables, I un… Budapest Express! vam acabar de passar un cap de setmana ben entretingut.
Realment, ha sigut una vivència única, tant pel
gran acolliment rebut com per les coses positives
que n’hem tret. Gràcies als petits detalls com ara
els somriures, abraçades i petons que ens
donaven cada dia els nens/es només veure’ns,
hem après a valorar una mica més els detalls de
cada dia, i sobretot reafirmar la nostra convicció
de seguir tenint al servei com element
transformador, tant del nostre ser com de la
realitat que ens envolta, tot intentant seguir
sempre aquell lema tant conegut…”Deixem el
món una mica millor de com l’hem trobat”.

Köszönöm és hamarosan találkozunk!
Gràcies i fins aviat!
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Premi Jean-Baptiste Montagne
Premi d’innovació pedagògica – Província L’Hermitage

Pantelís Zouras
Lycée Léonin Néa Smyrni
(Grècia)

Péter Catalá i Erika Fordorné
Karcag (Hongria)

Pere Travesset, Dolors Elias, Anna Cabau,
Pilar Bigordà , Encarni Serrano, Mari
Carmen Oró, Anna Terrado, Pili Cuesta,
Irene Mayoral, Elisabet Girol i Joan Pifarré.

Maristes Montserrat
(Catalunya)

Per segon any consecutiu el curs passat es va convocar el Premi Jean-Baptiste Montagne d’innovació
pedagògica per a tots els educadors i educadores de les obres educatives, socials i escolars, de la Província
de L’Hermitage.
El premi està inspirat amb Jean-Baptiste Montagne i la trobada que Marcel·lí Champagnat va tenir amb
aquest jove. Amb aquesta trobada, Marcel·lí va prendre consciència de la realitat dels joves del seu temps i
va saber donar una resposta agosarada i innovadora. Ser propers als infants i joves, especialment els més
desfavorits, aquesta és la visió de Champagnat de la qual som hereus i continuadors. Escoltar els infants,
estar atents a un món que canvia, aquestes són les actituds que hem de fer nostres per a fer realitat el somni
de Champagnat: els infants i joves que acompanyem esdevinguin “bons cristians i bons ciutadans”.
A partir del mes de setembre s’ha fet el lliurament dels premis als treballs guanyadors d’aquesta segona
edició. Trobareu la informació dels treballs guardonats al web de les obres educatives de la Província
www.maristes.eu.

Pla Estratègic: plans d’acció provincials per al curs 2014-15
En la seva sessió del mes de setembre , el Secretariat de Missió ampliat ha avaluat els plans d’acció del curs
13-14 i ha fixat el Pla a nivell provincial per al curs 2014-15.
El pla estratègic Provincial es concreta en diferents iniciatives estratègiques en continuïtat amb el treball
desenvolupat els cursos anteriors i atenent la voluntat de servei per a les obres maristes.
Aquestes són les línies de treball en els diferents àmbits:
Eix 1 : Pastoral
 Assegurar l’existència d’un pla pastoral a totes les obres de la Província així com la seva posada
en marxa.
 Coordinar i assegurar la posada en marxa de les iniciatives per a la celebració del Bicentenari.
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Promoure, acompanyar, posar en contacte i assegurar l’existència d’un equip vocacional a cada
país vinculats als òrgans de coordinació d’obres educatives.
Coordinar la posada en marxa d’iniciatives per al desenvolupament de la pastoral vocacional en
relació amb els secretariats Germans Avui i Comunió Germans – Laics de la Província.
Participar en l’organització de la Trobada Internacional de Joves Maristes que tindrà lloc a Lió el
2016.

EIX 2 : Animació i gestió de les obres escolars i socials
 Elaborar un marc comú provincial de comunicació interna i externa per a les obres.
 Coordinar l’elaboració del Pla estratègic 2015-21.
 Acompanyar el procés per a l’obtenció de la certificació ISO-9001 en els diferents països.
Eix 3: Infants i joves en dificultat
 Organitzar i realitzar una jornada provincial sobre els drets dels infants.
 Fer conèixer als responsables dels òrgans de coordinació i de les diferents obres la política de
protecció dels infants i posar en marxa les estructures necessàries per a la seva realització.
 Conèixer els mitjans i recursos existents per a l’acompanyament d’infants i joves en els diferents
països de la Província.
Eix 4 Gestió de les persones.
 Coordinar la posada en marxa del projectes sobre la gestió de les persones en els diferents
països.
 Desenvolupar una formació sobre el projecte de gestió de les persones adreçat als líders de cada
país.
 Reflexionar sobre la detecció de líders maristes a nivell provincial, des països i de les obres.
 Posar en marxa el programa de formació provincial específica sobre la missió marista
d’evangelització.
Eix 5 Economia.
 Consolidar l’ús d’eines professionals per a la gestió econòmica de les obres així com els diferents
circuits i calendaris per a la presa de decisions.
 Assegurar la formació dels responsables de les obres de cada país en la lectura i anàlisi de les
eines de gestió econòmica de les obres.
Eix 6 Pedagogia.
 Compartir experiències i bones pràctiques educatives, pedagògiques i pastorals.

Tots junts per a una missió comuna i una visió compartida.
Dins del marc del procés de la planificació estratègica i de l’elaboració del pla 2015-2021, el secretariat de la
missió ampliat ha definit les persones, grups o estaments que contribuiran en les diferents etapes d’aquest
pla.
Abans d’entrar en el detall dels eixos estratègics i els projectes que seran la concreció del pla pels sis anys
vinents, calia definir la missió de les obres educatives de la Província i la visió que tenim de l’horitzó 2021.
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Missió
Visió
Valors

Per ser més precisos, definir la missió és definir tant la nostra identitat
com la nostra raó de ser. És detallar de manera específica tot allò que
fem, allò que hem de fer tenint com a referència els nostres
destinataris.
La visió descriu l’objectiu que desitgem assolir en el futur respecte a
la nostra missió. La visió ens ajuda a compartir un somni comú d’allò
que volem esdevenir en el futur.
Als grups sol·licitats, unes 140 persones, per a definir els dos elements
essencials i construir el futur pla estratègic, se’ls van proposar dues
dinàmiques originals.
Per a la missió : la dinàmica proposada a las persones i als grups
participants és de barrejar-se per construir un consens al voltants dels
5 elements que els semblaven indispensables, ja que són intrínsecs a
la nostra missió marista.

Per a la visió: la dinàmica proposava compartir punts de vista per
arribar a una redacció de missatges curts de tipus “tweet”, per definir
el somni que compartim quant al futur de la missió educativa marista a la nostra Província pels 6 anys vinents.
La diversitat de les aportacions dels diferents països representa una vertadera riquesa i fa palesa igualment
la convergència de mires sobre tot allò que ens uneix com a província marista, tots junts per una missió
comuna i una visió compartida.
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