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UN NOU COMENÇAMENT 
Projecte Fratelli 
G. Miquel Cubeles 

 

Tot just fa cinc dies vaig arribar al Líban. Va ser 

el 3 de setembre. Avui, dia de la Nativitat de 

Maria, sec una estona per escriure algunes de 

les coses que m’han passat i que he viscut com 

una autèntica crida i, alhora, com un regal de 

Déu.  

 

El germà Emili ens convidava a viure la 

celebració del bicentenari com «un nou 

començament» per a la nostra família marista i 

proposava aquests tres anys previs com 

l’ocasió per posar en relleu actituds 

fonamentals per a aquest nou començament: 

l’any Montagne, per renovar el nostre 

compromís amb els infants i joves més 

necessitats; l’any Fourvière, per créixer en la 

fraternitat i la comunió; i l’any La Valla, per aprofundir i viure de manera més encarnada la nostra 

espiritualitat.  

 

Personalment m’he sentit molt interpel·lat per aquest itinerari i he viscut l’any Montagne d’una manera 

intensa. Han ressonat en mi les paraules del Papa Francesc que ens conviden a sortir de la pròpia 

comoditat i a atrevir-nos a arribar a totes les perifèries. El lema de Pasqua 2015 «Amb Crist cap a les 

perifèries» em va arribar de manera especial... Pregava i sentia aquesta crida per a mi i per a la comunitat. 

Volia que la resposta de l’any Montagne fos més concreta i va ser tot just després quan algú de 

l’administració em va dir: «Hi ha un jove de divuit anys amb moltes dificultats. No sabem qui pot acollir-

lo i acompanyar-lo i hem pensat en tu... Entendrem que puguis dir que no, evidentment, perquè és un 

cas especial...». La comunitat de germans el vam acollir durant dos mesos i mig... i avui el jove somriu i 

fa vida normal. Em deia: «¿Por qué me acogisteis, con los informes que tengo?». «Porque no los hemos 

leído», li vaig respondre. I continua: «Esto es lo que yo necesitaba, alguien que me acogiera y que creyera 

en mí». Va ser un dels nostres Montagne del nostre temps pasqual.   

 

El mateix matí de Pasqua volia llegir un missatge que em remogués per dintre, que fos conseqüent amb 

el lema «Amb Crist cap a les perifèries». Potser havien penjat el missatge de les Avellanes? I va ser la 

carta del Projecte Fratelli la que va arribar a la pantalla de l’ordinador. La vaig llegir. Quina iniciativa més 

agosarada, la dels nostres superiors generals dels Germans de La Salle i dels Germans Maristes!: «Crear 

en llocs de frontera uns altres espais on puguem desenvolupar la lògica evangèlica del do de la 

fraternitat, de l’acollida de la diversitat i de l’amor mutu... donar una resposta ràpida a infants i joves 

desplaçats, refugiats en altres països a causa de la guerra i en situació de risc... començar creant un 

espai al Líban...». En cap moment vaig pensar que jo podria implicar-me en aquest projecte però en mi 

suscitava una gran alegria i un orgull familiar per l’audàcia que suposava i en vaig fer difusió.  
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I uns dies després arriba la carta del germà Emili «Montagne: la dansa de la missió». Quina manera, 

aquest Emili, de tocar el cor dels maristes convidant-nos a ser còmplices de l’Esperit, a ser maristes en 

sortida, a ser una presència evangelitzadora entre nens i joves en situació de vulnerabilitat, a fer camí 

cap a un nou començament sent místics i profetes... I la pregunta Què faries si no tinguessis por?  

 

No vaig tenir temps de fer-me aquesta pregunta perquè el 

germà Emili em va convidar dos dies després a integrar-me en 

el Projecte Fratelli i des del fons del cor va brollar de seguida 

el sí. Les formalitats i el diàleg amb la meva família em van 

ocupar uns dies però el Sí de la meva primera professió, més 

encara, el sí del meu dia a dia es va eixamplar. Va ser un sí de 

pau, sense gaires preguntes, sense interrogar-me per les 

meves qualitats o dificultats personals ni per l’edat... Dono 

gràcies a la meva família i a les persones que m’han fet costat 

des del primer moment. 

 

Les dificultats me les vaig trobant ara amb tot per somiar i per 

fer. Som a Beirut des de principis de setembre un jove germà 

de La Salle, que es diu Andrés, i jo mateix. Tractem de ser això, 

simplement germans en camí i en recerca per apropar-nos i 

viure amb els infants i joves refugiats sirians, iraquians, 

armenis, palestins... Hem sintonitzat i on no arriben encara 

els plans i les pedres arriba la confiança, la pregària i el suport 

fratern. Les comunitats d’aquí ens acullen i ens acompanyen 

en les primeres passes però el camí l’hem de fer nosaltres 

amb altres persones que ens faran costat. Els infants i joves i les seves famílies, o potser sense família, 

són aquí: més d’un milió i mig de refugiats en un país petit que no arriba als cinc milions d’habitants... i 

coincidint aquests dies amb l’èxode de molts refugiats cap a Europa, trucant a les nostres portes. Segur 

que sereu generosos i creatius. 

 

Déu sabrà què vol de cada un de nosaltres i mai no entendrem per què passen aquestes coses. Tinc clar, 

però, que Déu em vol enmig dels germans més vulnerables. Avui m’ha portat aquí al Líban i ho visc com 

un nou començament en molts sentits: país, idioma, cultura, intercongregacionalitat... Tot un 

desafiament i una riquesa. Però l’autèntic nou començament l’entenc com un estar més obert a Déu, per 

ser més instrument del seu amor, per ser 

un autèntic germà compromès amb la 

justícia. 

 

Amb tota humilitat us ho dic, sense cites 

gaire textuals... des de la meva experiència 

vital. Maristes laics i germans, obrim-nos a 

l’acció de Déu, fent tots un camí allà on 

Déu ens vulgui que signifiqui un nou 

començament. Gràcies, Jesús, per caminar 

amb tu en aquest moment de la vida.  

 

G. Miquel Cubeles 

8 de setembre de 2015 
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AMB TU, LA NOVETAT 
Lema pastoral 2015-16 
G. Ramon Rúbies 

 

“Amb tu, la novetat” és el lema d’aquest nou curs 15-16. “Amb 

tu, la novetat” fa una proposta àmplia per somiar, planificar, 

dissenyar… Ens permet conjugar, a cada moment i en cada 

realitat, un verb diferent: “Amb tu estimo, comparteixo, sento, 

creo, construeixo… el que és nou”. Però, sobretot, ens convida a 

fer, a construir i a portar a la vida el que és nou. La “Bona Nova 

de Jesús”, la bona notícia del Regne: que som fills i germans en 

Aquell en el qual som, ens movem i existim. 

Aquest lema ens impulsa a tenir en compte els altres amb el 

pronom personal “amb tu”. Com a educadors ens convida a 

posar en el centre de la tasca educativa els infants i joves vivint 

amb ells en el dia a dia, colze a colze. 

Animats per Marcel·lí i per la nostra bona mare Maria, estem 

urgits a compartir missió i vida; a fer nou el somni de Marcel·lí en 

la nostra realitat. 

El lema d’aquest curs ens mou a obrar, a actuar i a convertir-nos en exploradors del món que tenim al 

davant i que ens ofereix una munió d’oportunitats de créixer. 

 

Quan diem “amb tu” pensem en... 

 Els altres, amb els quals vivim el dia a dia (companys/es, amics/es, educadors/es, 

família…) i és una crida a compartir el nou curs. 

 En les relacions educatives en clau d’acompanyament: amb tu camino, amb tu 

creixo… A més són propostes d’acompanyament personal, tutorial i cristià. Aquí 

ressona allò dels companys de camí de Jesús, com els d’Emmaús, els deixebles, etc.  

 Si aquest amb tu el diem a Déu, renovem el nostre compromís de caminar al seu 

costat. Nosaltres li diem a Déu: amb tu, amb tu camino, amb tu visc… L’experiència 

espiritual és personal però també es construeix en diàleg amb l’altre i l’Altre. 

 També ens ho diu Déu directament a cadascú. Ell que fa noves totes les coses (Ap.) ens convida de 

manera permanent a ser homes nous, capaços de viure des de Déu, encarnant els valors de 

l’Evangeli.  

 Evoquem valors com ara l’amistat (amb tu, amic meu) i la unitat (la nostra com a germans, la unitat 

amb Jesús, com la vinya i el sarment…) 

 I en aquest any Fourvière, de preparació del bicentenari Marista, “amb tu” interpel·la germans i laics. 

Els orígens de la Societat de Maria ens recorden que estem associats per a la vida i missió. Avui dia, 

milers de laics de tot el món se senten anomenats a viure l’evangeli a la manera de Maria, segons la 

tradició del P. Champagnat i dels primers germans. 

 

“LA NOVETAT” ens pot remetre a: 

 Allò que ens mou, ens deslliga de les nostres comoditats, ens impulsa cap a reptes   nous, suggereix 

ganes de superació i ens fa avançar. 

 Convida a l’obertura a formes noves de veure i pensar, propiciant la interculturalitat, oberts a la 

diversitat… acollir els nous, els diferents. 

 En això ressona la novetat educativa, la novetat metodològica, la novetat a la nostra escola o a la 

nostra obra social. 



 

4 
 

Butlletí del Secretariat de Missió de la Província Marista L’Hermitage   

 

 

 Una nova relació entre germans i laics, com ens convidava l’últim Capítol General, per servir millor 

en la apassionant que l’Església ens confia. 

 La crida central del bicentenari marista: Maristes 2017, un “nou” començament. El naixement d’una 

època nova per al carisma marista. 

 El que és nou en tecnologia i comunicacions és part del nostre món, necessitem utilitzar bé les noves 

comunicacions i xarxes socials, que ens vinculen d’una manera nova. És temps de comunicar-nos i 

de créixer junts. 

 En aquests anys ressona la crida insistent del nostre Superior General: construïm una Església nova, 

marial, de relacions fraternes i acollidores. 

 L’última Assemblea de Missió Internacional a Nairobi i l’europea de l’Hermitage tenen com a lema: 

Maristes nous en Missió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb tu, la novetat  

És una proposta educativa i de creixement per a tot un curs. Per construir-la cooperativament, junts, 

trobant l’ “amb tu” de qui camina al nostre costat. És un somni que obre els nostres horitzons al futur, 

en clau relacional, en l’esperit de família tan propi de les nostres obres educatives maristes, i en les 

relacions cordials i familiars que Champagnat proposava. És un projecte de vida, en clau cristiana i obert 

a Jesús, el que “fa noves totes les coses.” I ens regala vida plena: “Als qui tinguin set, jo els concediré 

que beguin a la font de l’aigua de la vida sense pagar res” (Ap. 21). 

 

 

Premi Jean-Baptiste Montagne 
Premi d’innovació pedagògica – Província L’Hermitage 

 
Durant aquesta sessió, el Secretariat de Missió ampliat (SMHe) ha estudiat detingudament tots els 

treballs innovadors per al premi Jean-Baptiste Montagne 2014-15 que han arribat al Secretariat. Donem 

les gràcies a tots els educadors que s’han mobilitzat per tal de presentar el seu projecte d’innovació. 

Sabem que elaborar, donar forma i crear un projecte innovador exigeix un treball de qualitat – sovint un 

treball suplementari – amb una gran concertació.  

 

Donem les gràcies a tots els educadors que s’han compromès amb un projecte al servei dels joves. Així 

doncs, s’han arriscat a presentar-lo a tots no com un model a copiar, sinó com un signe d’encoratjament 

per tal d’innovar respecte a tots: professors i educadors compromesos amb la missió marista. Durant la 

Trobada d’Obres Educatives de la Província (ROE) de febrer 2016 es proposarà compartir-ne alguns per 

conèixer-los millor i facilitar un diàleg entre nosaltres. El SMHe ha atribuït els premis i els accèssits 

següents i us cita a tots per al curs 2015-2016. 
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FEM APS!

1r Premi

Maristes Rubí

•Marta Aguilà, Nati César, Laura 
Tarradellas

L'aprenentatge servei és una proposta educativa 

que combina processos d'aprenentatge i de servei 

a la comunitat en un sol projecte ben articulat en 

el qual els participants es formen tot treballant 

sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu 

de millorar-lo. 

 

“Ja fa tres anys que duem a terme la metodologia 

APS a la nostra escola. L’experiència està en 

consonància total amb el caràcter propi de 

l’escola maristes. El fet que els nostres alumnes 

puguin aplicar els seus aprenentatges amb les 

persones que tenen una necessitat concreta, fa 

possible una educació integral.” 
 

MUSEU AL "COLLÈGE"

2n Premi

Jean XXIII - Mulhouse

• Sabrina Compoint, Damien Jost, Hervé 
Anheim

En el marc de la celebració del 150è 

aniversari de la fundació del Collège 

Jean XXIII el projecte pretén inscriure 

la història del centre en la història de 

França. Amb aquet objectiu tres 

professors (francès, geografia i 

història i tecnologia) han treballat 

amb els seus alumnes per 

transformar por uns dies la sala 

d’actes del Collège en un MUSEU 

d’HISTÒRIA. 
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ACCÈSSITS 
Projectes i activitats pastorals 
 
 
 
 
 
 

EL LEMA, UN PROJECTE ARTÍSTIC Maristes Igualada 
Marga Cuerva Riba 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

LA PASSIÓ "VENIU A MI"

3r Premi

PROJECTE CINEMA

3r Premi

Szent Pál - Karcag

•Dedinszkiné Tóth KatalinGyökeres 
MáriaJordi testvérKádár ValériaKardosné 
Szilágyi Anikó

27 alumnes de l'escola Marista Szent Pál 

de Karcag han preparat una obra sobre la 

passió amb l'ajuda de 5 professors. La 

obra vol apropar la passió, mort i 

resurrecció de Jesús als espectadors. 

Però juntament amb la preparació de 

l'obra hi ha hagut un treball educatiu amb 

els alumnes durant tres mesos. Aquest 

temps ha estat ple de dificultats, joies, 

èxits i moments especials. 

 

Al llarg de tot el curs, amb dues hores 

setmanals, els alumnes aprenen el 

llenguatge del cinema, escriuen guions i 

produeixen pel·lícules. Dividit en tres blocs, 

Llums, Càmera i Acció, es treballa 

l’adquisició i integració del llenguatge 

cinematogràfic, la interpretació i producció 

de guions i el rodatge, muntatge i difusió de 

diversos microcurtmetratges i un 

curtmetratge. El Projecte Cinema s’inscriu 

en el PROJECTE COMUNICACIÓ que es 

desenvolupa al llarg dels quatre anys de 

l’ESO, i es centra cada any en un mitjà de 

comunicació diferent: la premsa, la 

televisió, la ràdio i, a 4t d’ESO, el cinema. 
 

Maristes Champagnat - Badalona

•Pablo Gómez Ortiz
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ACCÈSSITS 
Projectes per afavorir els aprenentatges dels alumnes 
 

JOVES INTERPRETS :  
RECOLZAMENT DE LA MÚSICA ONLINE 

Maristes Valldemia - Mataró 
Gustavo Legido Abellan 

 

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL PER A INFANTS 
Experiències en una aula d'EI5 

Maristes Champagnat - Badalona 
Marina Gual Escubedo 

 
 

PROJECTE ARTISTES Maristes Montserrat - Lleida 
Marta Cambray, Roser Seró, Gemma Curcó, Maite 
Escribano, Pere Travesset, Sílvia Zaragoza, Mercè Pérez, 
Mª Àngels Prunera, Magda Viudez, Teresa Pascual, 
Encarni Serrano, David Sirvent  i Joan Pifarré 

 
 

 

ACCÈSSITS 
Solidaritat i atenció als infants i joves amb dificultats 
 
 
 
 
 

TOTS SOM “SENSE SOSTRE” Lycée Léonin Néa Smyrni 
Mariliza Kritikou, Theodoris Rougeris, Markos Palamaris 

 
 

DEPARTAMENT PER AL SUPORT EDUCATIU 
INDIVIDUALITZAT 
 

Lycée Léonin Néa Smyrni 
Bassilios Siderís 
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ACCÈSSITS 
Foment d’iniciatives emprenedores 
 
 
 
 
 
 

L’EMPRENEDURIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ DELS 
ALUMNES EN EL CONCURS “YOUNG BUSINESS TALENTS” 

Lycée Léonin Patissia 
Ianthi Daulaku, Spyros Matsutas 

 
 

 


