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Jornada Marista pels Drets dels Infants, 20 de novembre de 2014
25è Aniversari de la Convenció
Àngel Domingo i Raül García

Centre “Cor sense fronteres” –
Acharnès (Grècia)

El 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General de Nacions unides
adopta per unanimitat la Convenció sobre els Drets dels Infants, que
es converteix en aquest àmbit en el primer instrument internacional
jurídicament vinculant que incorpora tota la gama de drets humans:
drets civils, culturals, econòmics, polítics i socials. La Convenció
detalla els drets humans bàsics que tots els nens del món tenen: el
dret a la supervivència, a desenvolupar-se al màxim, a la protecció
contra influències nocives, l’abús i l’explotació, a participar
plenament en la vida familiar, cultural i social. Els quatre principis
fonamentals de la Convenció son la no discriminació o universalitat
(article 2), l’interès superior de l’infant (article 3), el drets a la vida,
la supervivència i el desenvolupament (article 6) i el respecte a les
opinions del nen (article 12).
La Convenció sobre els Drets del nen introdueix un canvi de
paradigma i per primera vegada estableix la visió del nen com a
subjecte titular de drets, deixant enrere al nen com a objecte de
protecció. Es deixa de veure els infants des d’una òptica de la
necessitat per a passar a contemplar-os des d’una doctrina dels drets.
En definitiva, es constitueix una nova cultura de l’infant en la que
aquests es situen en un plànol d’igualtat respecte als adults com a
subjectes socials amb autonomia i participació.

Escola Raoul Follereau –
Chazelles s/Lyon (França)

La promoció i defensa dels drets dels infants es situen en el centre de
la nostra vocació marista, reconeixent l’infant en tota la seva dignitat,
posant-lo en el centre de la nostra acció educativa a l’estil de Jesús,
Maria i Marcel·lí.
El passat 20 de novembre es va celebrar el 25è aniversari de la
Convenció dels Drets dels Infants. Per segon any consecutiu les
escoles i obres socials de la nostra Província van celebrar la Jornada
Marista pels Drets dels Infants.

Una crida a renovar el nostre compromís amb la promoció i defensa
dels drets dels infants i joves a través de les nostres obres educatives.
Serà important que educadors i educadores trobem estils nous i
Szent Pál Marista Általános Iskola - creatius perquè infants i joves coneguin i participin dels seus drets, i
Karcag (Hongria)
com a comunitat educativa cristiana aprenem a defensar-los i
denunciar-los en les situacions on siguin vulnerats.
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Al web www.maristes.eu podeu trobar les
aportacions rebudes de les escoles i obres socials de
la Província. Gràcies a tots per la vostra participació!

Maristes Igualada (Catalunya)

Formació provincial: Missió marista d’evangelització
1ª setmana, Les Avellanes 10-14 de novembre de 2014
RESSÓ D’UNA GRAN EXPERIÈNCIA
Anna Clotet, Centres Pas a Pas i Calidoscopi, Lleida
Passades unes setmanes del retorn de
les Avellanes i evocats novament al
bullici diari, els records que perduren
d’aquells dies encara son ben vius i
intensos.
Va ser un goig poder compartir aquells
dies amb el grup que ens vàrem
trobar, procedents de realitats i països
diversos, però que ens unia un mateix
element: Ser membres de la
comunitat marista. I crec poder
afirmar que així ens vàrem sentir,
reforçant en nosaltres mateixos aquells valors compartits i transmesos per Jesús i Marcel·lí.
Gràcies a aquets valors d’amor, esperança, canvi, comunitat, humilitat i molts d’altres que varen anar aflorant
en les sessions de treball i reflexió, es despertava en el nostre interior la il·lusió per les persones, per la vida,
per la nostra tasca, sigui a l’escola, a l’obra social o en el nostre dia a dia. Desbancant l’individualisme, el
conformisme, l’angoixa, la impaciència, la desesperança, que molts cops embolcalla el nostre cor, paralitzantnos per viure en plenitud i fer-nos agents actius en la vida, una vida en comunió amb tothom.
Si es cert, que en l’actualitat es difícil despendre’s i no hem d’obviar les realitats existents, els conflictes que
perduren, les injustícies que ens dominen, les limitacions que ens paralitzen… però és precisament per tots
aquest motius, que crec que és la fe la única que pot tenir la força per ser capaços de no oblidar, reforçar i
transmetre aquells valors essencials, que ens ajudaran a recordar dia a dia el que realment ens ajuda a viure
feliços i en plenitud.
Durant els dies que vàrem compartir, quedar ben palès que visquem la realitat que visquem i parlem l’idioma
que parlem, aquetes eren universals i tots els tenim ben presents.
Aquesta constatació va ser possible gràcies a la tasca de tots els formadors i formadores que van compartir
amb nosaltres aquells dies. En les diverses sessions viscudes vàrem tenir la possibilitat de créixer
interiorment, en la nostra fe, sentint-nos agents responsables i de canvi en el món i l’església actual i que
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volem, recuperant aquells valors que ens uneixen i ens ajuden a construir i no destruir. Ara ens queda el
repte que aquesta experiència no es quedi en el passat, que siguem capaços de trobar els nostres espais per
tenir sempre present el viscut, potenciar-ho i poder-ho transmetre al nostre entorn i en la nostra forma de
ser i actuar.
Crec que podria afirmar que ens queda molta tasca per endavant i seran ben necessaris els propers dies de
trobada i treball que encara en queden per compartir.

LA FAMÍLIA DELS MARISTES DE CHAMPAGNAT
Danai Anagnostopoulou, Lycée Léonin de Patissia,
Atenes
Participar en la formació organitzada per la Província
de L’Hermitage, sobre la Missió Marista de
l’Evangelització, va ser per a mi i crec que també per a
tots els participants, una experiència molt enriquidora.
Del 10 al 14 de novembre, els educadors maristes dels
centres i de les obres socials de tots els països de la
Província (França, Grècia, Catalunya, Hongria) es van
reunir en els locals acollidors de la Comunitat de les
Avellanes.
Se’ns va informar sobre les possibilitats, les dificultats i els reptes als quals s’ha d’enfrontar la missió marista
a Europa. Vam tenir també la possibilitat d’estudiar diversos temes com la realitat social actual, el rostre de
l’Església, la pastoral, etc.
Durant aquests dies, paral·lelament vam ser cridats a viure una experiència espiritual, a avançar en el camí
de la Fe, tenint com a companys de ruta d’altres persones amb qui compartim les mateixes conviccions, els
mateixos valors cristians. A través del recolliment i de la mirada introspectiva vam poder adonar-nos millor
de la vitalitat del carisma marista al nostre temps, reconeixent de nou com a epicentre de la nostra missió
Jesucrist, del qual hem de transmetre la Bona Nova al nostre voltant.
Vam tenir la sort de trobar Maristes procedents d’altres països i vam sentir que pertanyem a una gran família,
la família dels Maristes de Champagnat. Les diferents realitats que cadascú de nosaltres viu no constitueixen
un obstacle, sinó tot el contrari una riquesa per al carisma marista, tot i que el que ens uneix és el fet que
tots compartim la mateixa visió envers els infants i els joves del nostre temps, i més especialment envers els
« Montagne » d’avui dia. És cert que la formació no va acabar amb la finalització del seminari. Al contrari,
cada dia que passa, ens adonem encara més de la influència d’aquest esdeveniment en el nostre esperit, ja
que el que vam viure segueix repercutint en nosaltres, encoratjant-nos, fent-nos encara més forts i cridantnos a viure la nostra vocació cristiana enmig dels infants i dels joves, d’acord amb el model de Jesucrist pel
camí d’Emmaús.
COM ELS DEIXEBLES D’EMMAÜS
Gábor Márton, Centre A Mi Házunk, Esztergom
Entre el 10 i el 14 de novembre de 2014 ha tingut lloc a Les Avellanes la formació provincial sobre la missió
evangelitzadora marista. Vam ser 34 participants procedents de les escoles i centres socials maristes de la
província de l’Hermitage.
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El procés de la formació es va dividir en tres fases: veure, jutjar i actuar. En aquest context vam analitzar la
realitat. La societat, a on vivim actualment, que ens envolta. També vam analitzar la situació dels nens i joves
que són el centre de la nostra atenció.
Vam reflexionar junts sobre la situació de l’Església, i quina església voldríem el germans i laics maristes. A
través de l’exemple dels deixebles d’Emmaús vam parlar de l’evangelització marista. Vam tenir una dinàmica
sobre la descoberta de les nostres pròpies motivacions, autoconeixement i comunicació. Vam reflexionar
sobre la nostra fe personal, sobre què significa ser creient i autèntic
marista. La formació es va enriquir a través de la visita a la ciutat de
Lleida, on vam poder conèixer el col·legi Maristes Montserrat i el
centre obert Pas a Pas.
El lloc va ser fantàstic, ja que vam poder resi dir en un monestir de
850 anys i gent molt atenta va tenir cura que ens sentíssim com a
casa. Els organitzadors van distribuir de forma meravellosa les
diferents activitats de la formació. Després de curtes presentacions
de 15-20 minuts, venien reflexions en petits grups i activitats
pràctiques que ens ajudaven a aprofundir les idees presentades. El
fet de reflexionar junts va ser una magnifica experiència per
cadascú de nosaltres. Les dificultats degudes a la llengua van se
mínimes si les comparem amb el que vam poder aprendre els uns
dels altres.
Me n’alegro molt d’haver pogut participar en la formació i espero
amb ganes la continuació l’abril de 2015 a l’Hermitage.

SAÓ – Prat, 10 anys
G. Marcelo Montori
Tres comunitats religioses (Companyia de Santa Teresa de Jesús,
Missioneres d e la Immaculada Concepció i Germans Maristes) vivint en
un mateix barri amb necessitats socials bàsiques. Es troben, es
reconeixen compartint elements essencials del carisma i de la missió. És
l’avantatge que tenen les comunitats petites en aquests escenaris, es
cerquen persones i comunitats de l’entorn amb qui compartir el que es
veu i es viu.
És l’inici del tercer mil·lenni. Són tres comunitats petites, vivint en un
barri de frontera social. Tasten les inseguretats i les pors de la població.
No tenen història de treball educatiu a la ciutat. Es parla, es prega, es
contrasta. Finalment es proposen posar-se en camí, juntes; no es pot fer
altra cosa que anar junts. Neix el 2004 l’Associació SAÓ-Prat. Avui,
després de 10 anys, és una entitat de referència a la ciutat si es parla de
joves vulnerables.
No només participem de les diferents taules de treball on es parla de joves que necessiten un a altra
oportunitat; també provoquem noves maneres d’intervenció, promovem grups de decisió que tenen la
mirada posada en crear una ciutat d’oportunitats. El treball de 10 anys ha cristal·litzat en que siguem una
entitat arrelada a la ciutat i necessària pel teixit social. Treballem amb més de 500 persones, de les quals més
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de la meitat són joves d’entre 14 i 28 anys, oferint tot un seguit de projectes que tenen el somni posat en
que tots els joves tinguin oportunitats formatives. Per que estem convençuts que només la formació els farà
sortir dels cercles d’exclusió.

Trobada de l’equip de Missió de la CEM (Conferència
Europea Marista) a Atenes
Del dilluns 17 fins al dijous 20 de novembre de 2014, cinc Germans
Maristes, Aureliano García, Moisés Alonso, Máximo Blanco,
Robert Thunus i Gabriel Villa-Real, així com el Sr. Christophe
Schietse, tots ells membres de la Comissió Europea per a la Missió
Marista (C.E.M.), van efectuar les seves reunions de treball a
Atenes.
A més de les seves sessions diàries al Lycée Léonin de Néa Smyrni
i al Lycée Léonin de Patissia, van rebre informació per part dels
Consells de Direcció sobre el personal i el funcionament dels dos
Centres Maristes a Grècia, van visitar les seves instal·lacions, van
assistir a la missa matinal i, finalment, van entrar en una aula de l’Escola Primària durant la classe de francès.
Van visitar també el Centre Social d’Acharnès «Cor sense Fronteres» i van conversar amb els nens petits que
hi mengen i reben ajuda per fer els seus deures escolars a càrrec de voluntaris i Germans Maristes.
Els Directors dels dos Centres Maristes van oferir regals als cinc visitants, i els Germans, per la seva banda,
van expressar un fort agraïment per l’hospitalitat oferta al llarg de tota la seva estada a Atenes.

Formació inicial marista a Hongria
G. Jaume Bofarull
El curs passat, els germans d’Hongria vam dissenyar un Pla de Formació Inicial Marista amb els següents
objectius:
1.- Aconseguir un nivell bàsic de compromís amb la institució i la seva missió
2.- Conèixer els moments essencials de la vida del fundador dels maristes
3.- Conèixer els valors maristes
4.- Descobrir allò essencial de la missió marista.
La formació està dissenyada amb quatre moments: primer moment personal amb cada director de l’obra, un
segon moment en grup diferent els de Karcag i els d’Esztergom, un tercer moment tots junts a Karcag i un
quart moment també junts però a Esztergom.
El que més es valora no és tant la informació que es dóna sinó el tipus de dinàmiques que es realitzen, ja que
sempre es procura la participació activa amb moments de lectura i reflexió personal, moments de diàleg en
grup i posades en comú, confecció de murals, visió de vídeos i xarrades.
Som un grup de 14 participants més els dos germans organitzadors, el germà Pere i el germà Jaume. Ja hem
realitzar el 65% de la formació i hi ha un grau molt alt de satisfacció no només pel curs en sí, sinó pel com
s’està duent a terme i pel coneixement de les persones i realitats diverses, que es viu com una riquesa.
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III Premi Jean-Baptiste Montagne
Premi d’innovació pedagògica i de bones pràctiques
G. André Déculty
Aquest primer any de preparació
per al bicentenari de la fundació
de l’Institut dels Germans
Maristes porta el títol, com sabeu,
d’Any Montagne. Era lògic que el
Secretariat de Missió de la
Província proposés novament, i
per tercera vegada, el premi JeanBaptiste Montagne. Amb tot, ha
desitjat donar-li un caire una mica
diferent. Per aquest motiu el títol
serà: «Premi d’innovació i bones
pràctiques».
Desitgem, doncs, que aquest
premi recompensi no tan sols la
innovació, sinó també que pugui
posar en relleu les pràctiques a les
nostres obres educatives. Sembla normal compartir entre nosaltres allò que entenem per «bones
pràctiques», és a dir, maneres de fer que tenen en compte els valors que desitgem transmetre, la situació
dels nostres joves i el context actual del nostre món. És precisament la reflexió que es feia Marcel·lí
Champagnat quan tornava a La Valla després de la seva vista a Les Palais de la família Montagne: «Com puc
respondre a les necessitats d’aquests joves camperols?»
Des d’ara demanem a tots els equips que es mobilitzin d’una manera molt especial en aquest Any Montagne.
Serà per a ells, d’altra banda, una manera particular i concreta de viure i reflexionar sobre el sentit profund
de les seves accions educatives. Com els altres anys, hi haurà tres premis i dos accèssits. Us recordem que a
la pàgina www.maristes.eu hi trobareu totes les informacions necessàries per participar en aquest premi. El
lliurament dels projectes s’haurà de fer abans del 31 de maig de 2015.
Bones pràctiques a tothom!

DÓNA-LI LA VOLTA !
Campanya de prevenció de l’abús sexual dels infants i joves.
G. Gabriel Villa-Real
INTERÈS SUPERIOR DE L’INFANT
L’aprovació, el 1989, de la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant va representar la culminació
d’un procés progressiu de reconeixement i protecció dels drets dels infants. Al mateix temps, la Convenció
ha donat a l’interès superior del menor el caràcter de norma fonamental.
Ens comprometem a prendre totes les mesures que calguin per tal de promoure el benestar dels infants,
especialment els qui no gaudeixen de l’accés als seus drets, protegir-los de tot perjudici, explotació i abús i
defensar els seus drets. Aquest compromís que assumim neix de la convicció fonamental que els infants han
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de ser tractats amb amor i respecte, i de manera equitativa. La dignitat dels infants com a persones és
inviolable. La seva seguretat i protecció seran sempre la nostra màxima prioritat.
POLÍTICA INSTITUCIONAL MARISTA DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA
Els Germans Maristes de la Província L’Hermitage considerem que
l’educació d’infants i joves, sigui en àmbits escolars com socials, és un
element irrenunciable de la nostra missió, que es desenvolupa en el marc
del nostre carisma institucional i de la Convenció dels Drets dels Infants.
El carisma, impulsat per sant Marcel·lí Champagnat promou l’amor als
infants com a motor i eina bàsica de la seva pedagogia.
La nostra política d’acció s’encamina, de manera decidida i compromesa,
a la promoció dels drets dels infants i joves, així com a la seva protecció.
Expressem de manera enèrgica el nostre rebuig frontal a qualsevol tipus d’abús o de maltractament dels
infants i joves, en totes les seves variants. Si es produís qualsevol disfunció greu o manca de respecte, es
promourà la transparència i la justícia enfront de l’encobriment i la passivitat.
Els Germans Maristes palesem el desig de col·laborar amb la família i amb les institucions públiques i privades
perquè infants i joves, en cap cas i sense excepció, no siguin maltractats, sinó respectats, educats i estimats.
DÓNA-LI LA VOLTA !
Campanya de prevenció de l’abús sexual dels infants i joves.
Aquesta campanya es desplegarà entre els mesos de febrer i desembre de 2015. Inclourà diferents accions
de sensibilització, informació i formació respecte la prevenció de l’abús sexual dels infants i joves. La
campanya així com les diferents accions previstes serà presentada en la trobada provincial del mes de febrer
a Notre-Dame de l’Hermitage.

Publicació trimestral del Secretariat de Missió de la Província Marista L’Hermitage

7

