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LA CONVENCIÓ SOBRE DRETS DELS INFANTS, UN CANVI DE PARADIGMA 
Les 4 “P” 
Raül García (Equip Social, Fundació Champagnat – Catalunya) 

 

El 20 de novembre de 1989, en el marc de 

l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU),    

s’aprova la Convenció de les Nacions Unides sobre 

els Drets dels Infants, i la creació del Comitè dels 

Drets dels Infants per al seu seguiment. La 

Convenció, que té caràcter vinculant per als països 

signants, suposa una fita revolucionaria que es 

configura com a canvi de paradigma perquè 

incorpora dos conceptes no desenvolupats fins el 

moment: l’interès superior del nen i la importància 

d’escoltar i tenir en compte l’opinió dels infants, en 

tot allò que els afecti. Fonamentalment, a través 

d’aquests dos elements, s’arriba a configurar un 

nou estatut pels infants, que passen a ser 

considerats subjectes actius de drets. La 

consideració d’aquests drets passa a definir-se i 

organitzar-se en blocs específics (“les quatre p”):  

 

- Drets de protecció: davant qualsevol tipus d’explotació i/o marginació.  

- Drets de provisió: per a un correcte desenvolupament com a persones. 

- Drets de participació: per a poder decidir sobre allò que els afecta com a individus i com a part 

d’un col·lectiu. 

Drets de prevenció: com a necessitat de ser cuidats per evitar en la mesura del possible qualsevol 

situació de perill. 

 

PREVENCIÓ 
G. Jaume Bofarull (Karcag, Hongria) 

 
La prevenció és el fet de avançar-se abans que una cosa dolenta succeeixi. En 

el cas dels infants, adolescents i joves, prevenir que aquests siguin de fet 

maltractats o abusats. Si prevenim és perquè hem constatat que els abusos i 

els maltractaments a les persones menors d’edat es donen, existeixen.  

 

Per tal cosa hem de preveure abans que passi. Com?  

Parlant-ne a classe amb els alumnes, a l’hora de la tutoria grupal o personal. 

(parlar sobre el contacte físic). Traient el tema en l’entrevista amb els pares, 

analitzant les reaccions dels alumnes en les juntes d’avaluació. Quan veiem 

que un alumne se sent fatigat a classe o és absentista, sobretot els dilluns, 

analitzar-ho amb l’orientador o el psicòleg del centre. Programant xerrades pels 

pares i educadors (siguin mestres, professors, monitors de menjador o de 
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temps lliure), sobre la prevenció dels maltractaments i abusos infantils conjuntament amb els serveis 

socials d’atenció a la infància i adolescència del barri o ciutat.  

 

La pobresa, l’atur, l’alcoholisme ... són situacions de risc que poden portar als maltractaments i abusos. 

Cal tenir una visió concreta de cada família per fer una bona prevenció. 

 

PROMOCIÓ 
Geneviève Glanzmann (Directora École Jean XXIII – Mulhouse) 

 
Promoure els drets de l’infant, en el món, però també a França, en la nostra escola i en el nostre barri: 

 perquè 1 de cada 5 nens viu en el límit de la pobresa, i prop de 25.000 menors no tenen domicili fixe 

segons l’INSEE; 

 perquè al voltant de 50.000 infants estan afectats per una temptativa de suïcidi segons un estudi 

INSERN de 2014; 

 perquè el 25% de nens de menys de 12 anys són consumidors de pel·lícules pornogràfiques segons 

l’estudi AFPSSU de 2014. 

 

Com educadors, tenim el deure 

 de promoure els drets de l’infant, d’afavorir en les nostres classes un treball de sensibilització i 

d’aprofundiment dels drets de l’infant; 

 d’obrir l’esperit dels nostres alumnes a aquestes realitats per tal que ells mateixos, en la seva família, 

en el seu club esportiu, en el món de demà quan tinguin responsabilitats, siguin vectors d’aquests 

drets fonamentals que són la bona terra on pot néixer la justícia en la societat. 

 

PROTECCIÓ 

Danai Anagnostopoulou (Coordinació Pastoral Lycée Léonin Patissia – Atenes) 

 
La protecció dels drets de l’infant és per a 

nosaltres una preocupació capital en la 

nostra missió entre els nens i els joves.  

 

Com a cristians, veiem el Crist en l’esguard 

dels nostres alumnes, particularment entre 

els més vulnerables, tenint sempre 

present, quan actuem, la cita següent: “En 

veritat us ho dic: tot allò que fèieu a un 

d’aquests germans meus més petits, m’ho 

fèieu a mi” (Mt 25,40). 

 

Com a Maristes, estem profundament 

emocionats per la vida tràgica dels 

Montagne d’avui, és a dir, dels infants que 

viuen en una pobresa material i espiritual, que viuen una vida sense sentit, buscant la felicitat en plaers 

materials passatgers i de vegades suïcides.  

 

Tots aquests infants ens criden a estar a prop seu, a defensar-los, a protegir-los dels perills que els 

amenacen. Per reeixir el nostre objectiu, cal trobar-se al seu costat, apropar-se’n amb amor i interès. 

Només així estarem en mesura d’endevinar les seves necessitats i els seus problemes, però també 

d’oferir-los un marc estable, amarat de valors cristians i que els donarà un sentiment de confiança i 

seguretat. Aleshores podran desenvolupar la seva personalitat, les seves competències i els seus talents. 

D’aquesta manera, nosaltres també haurem contribuït a la realització d’un món millor, més just i solidari, 

on els infants, que encarnen l’esperança de la humanitat, podran gaudir de la protecció que els pertoca 

de dret. 
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PARTICIPACIÓ 
Marta Portas 

 
Participar suposa interactuar, mobilitzar-se , 

opinar, escoltar, informar-se, dialogar, 

confrontar, emprendre , acordar, actuar... 

Afavorir la participació implica considerar 

l’infant com a protagonista actiu en la presa de 

decisions, actiu en els aprenentatges, actiu en 

la construcció de propostes concretes.  

 

Ajudem que això sigui possible en els ambients 

on es mouen els infants i joves, en el seu dia a 

dia. Promovem que els infants es facin 

preguntes, les verbalitzin, que siguin agosarats, 

creatius, crítics, que es plantegin què passa i 

què puc fer davant determinades situacions, 

que obrin debats, s’organitzin i organitzin...  

 

La manera de fer i el testimoni dels que els acompanyem en el seu creixement també és important.  

A participar n’aprenem quan es dóna oportunitat i l’espai per fer-ho, quan es demana l’opinió, quan es 

vetlla perquè totes les idees siguin escoltades, quan s’està motivat , quan creiem que la cooperació és 

una riquesa.  

 

Fomentem  i motivem els moments d’escolta i diàleg on tots sentin que poden aportar les seves 

propostes i inquietuds.  Que percebin que les decisions que els afecten les poden prendre entre tots i 

que realment són tinguts en compte. Que tinguin ganes d’implicar-se i gaudir dels fruits del que han 

pogut assolir amb la participació de cada un. 

 

 
La Jornada marista pels Drets dels Infants 2015 
maristes.eu 

 
(Fes clic a la imatge) 
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CAP A UNA XARXA EUROPEA D’OBRES EDUCATIVES 
Conferència Europea Marista (CEM) 

Atenes, 26-28 d’octubre de 2015 
 

Christophe Schietse (Director de l’Associació “Marcellin Champagnat” – França) 

 

Del 26 al 28 d’octubre de 2015 es va celebrar a Atenes la reunió de la CEM (Conferència Europea 

Marista) que agrupa els germans provincials de les 5 províncies maristes del nostre continent. A més 

dels Provincials actuals hi havia els “futurs” Provincials ja nomenats per al proper trienni, alguns 

Consellers provincials i l’equip de missió de la conferència. El tema principal de la conferència es referia 

al futur de la missió marista a Europa.  

Després d’una posada en comú de la feina feta fins ara per les Províncies europees i el diàleg durant 

l’assemblea celebrada a Roma sobre els nous models de gestió i de govern -projecte esmerçat per 

l’Institut-, ha semblat evident que les nostres Províncies haurien de treballar en xarxa, particularment en 

els camps de la missió i les obres educatives.  

 

L’equip de missió de la CEM, en el qual participen dos representants de la nostra Província (el G. Gabriel 

Villa-Real, coordinador d’aquest equip, i Christophe Schietse, responsable de la xarxa marista de França), 

ha estat encarregat per la conferència de presentar un avant-projecte per tal d’establir les bases d’una 

xarxa europea d’obres educatives. Un consens unànime quant a la necessitat de treballar en aquesta 

direcció va sortir ràpidament del diàleg. En el marc d’aquest intercanvi, es van subratllar els aspectes 

següents: 

 

- La creació d’una xarxa d’aquesta mena permetrà desenvolupar el sentiment de pertinença a 

la missió marista més enllà de les fronteres de les Províncies actuals i en un context 

internacional. 

- La creació d’una xarxa d’aquesta mena ha d’estar acompanyada d’un compromís social, 

personal i econòmic. 

- Una xarxa com aquesta i una eventual estructura per sostenir-la podrien comportar 

incidències canòniques. 

- S’haurà d’assegurar la formació per al lideratge i les responsabilitats necessàries en vista al 

funcionament d’aquesta xarxa. 

- L’estudi d’experiències existents, a l’Institut o en altres institucions semblants, serà 

necessari per imaginar els contorns d’aquesta futura xarxa europea. 

- En el futur es reflexionarà sobre la creació d’una xarxa d’obres socials (en relació amb la de 

les escoles). 

L’equip de missió es posa a caminar a partir d’aquest mes de desembre de 2015 per redactar l’esborrany 

del document que presenti el projecte d’una xarxa europea d’obres educatives, esborrany que caldrà 

presentar a la CEM durant la seva reunió del mes de maig de 2016, a Lisboa. 
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FORMACIÓ PROVINCIAL SOBRE LA MISSIÓ EVANGELIZADORA MARISTA  

 
G. Jaume Parés (Coordinador de Formació, Fundació Champagnat – Catalunya) 

 
L’essència de la missió de Marcel·lí Champagnat era “donar a 

conèixer a Jesucrist i fer-ho estimar”. Per a ell l'educació era el mitjà 

de portar als joves a l'experiència de la fe, i de fer d'ells “bons 

cristians i bons ciutadans”. (MEM 69) 

 

En l'últim Capítol provincial de la Província L’Hermitage es va posar 

en relleu la crida a prioritzar la evangelització en la nostra missió com 

a Província. Concretament es deia: “Revitalitzar la missió educativa 

perquè sigui més evangelitzadora i solidària”. A la llum d'aquesta 

crida i recollint intuïcions dels diferents òrgans de coordinació de les 

obres educatives, el Secretariat de Missió ha posat en marxa una 

formació provincial sobre la missió evangelitzadora marista. 

 

En el rerefons d'aquesta proposta formativa hi ha un esforç per 

connectar amb l'experiència de Marcel·lí Champagnat i actualitzar-la 

en la nostra realitat europea actual. Per assegurar la vitalitat de la 

missió marista comptem, essencialment, amb les persones que la 

duen a terme en el dia a dia de les obres educatives de la Província. Elles són, sens dubte, les 

continuadores del somni de Marcel·lí Champagnat. 

 

Ara bé, aquesta formació està dirigida als membres dels equips animadors de les obres educatives 

perquè puguin ser, com a líders de les mateixes, multiplicadors de la missió marista a nivell local.  

 

La formació es du a terme en les cases maristes de les Avellanes i 

l’Hermitage, cases que ja ens connecten amb les arrels de la nostra 

història i tradició. Però no únicament en elles, sinó que s’entra en 

contacte amb una realitat local diferent a la qual l'educador viu 

habitualment. Es proposa una formació a partir d'una metodologia 

experiencial en forma d'itinerari, que faciliti un camí 

d'aprofundiment personal. 

Com a maristes, som conscients que tenim el deure aportar als nens 

i joves d'avui i a l'Església l'especificitat i riquesa del nostre carisma. 

El fet de formar-nos junts en la nostra missió evangelitzadora, com 

a membres d'una mateixa Província, és una riquesa per als mateixos participants i per a totes les obres 

educatives on desenvolupen la pròpia missió. 
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RESSÒ PERSONAL 
Pepa González (Directora Centre Rialles, Santa Coloma de Gramenet) 

 

D’entrada, aquesta oportunitat formativa l’hauria d’haver viscut durant el 

curs 14/15, però per motius personals, ha estat aquest curs 15/16 quan he 

pogut viure l’experiència. 

 

Val a dir que, el dia a dia, l’encàrrec educatiu que totes i tots tenim a la nostra 

realitat educativa marista concreta, fa que quan se’ns proposa fer formacions 

de recorregut continuat al llarg del curs normalment ens un plantegem com 

una acció secundària. Tenim el cap posat i ficat en la tasca quotidiana, en les 

famílies, infants i joves que atenem… 

 

En aquest cas, no va ser pas diferent. Quan se’m va fer la proposta de participar, ho vaig rebre com una 

acció  formativa més de les moltes que he pogut viure estant al servei de la Fundació. Però  la realitat 

em va fer replantejar-me-la com una oportunitat personal, d’enriquiment i retrobament amb l’essència 

més fonamental de la nostra institució. Potser el grup de persones amb qui tinc l’oportunitat de coincidir, 

potser els formadors i formadores que posen a la nostra disposició tot i més, potser els entorns on duem 

i durem a terme l’acció formativa… el què sigui, però han despertat en mi una alegria per la vida marista 

que sentia adormida fa temps. El millor de tot és saber que totes i tots els que hem participat a la primera 

setmana a Les Avellanes compartim unes arrels comunes i un entusiasme  per continuar descobrint i 

compartint que ens oferirà aquesta oportunitat.  
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