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Dare to dream
Christophe Schietse
Del 17 al 23 de juliol va tenir lloc al turó de Fourvière, de Lió, la trobada Dare to Dream (atreveixte a somniar) que va aplegar a més de 400 joves maristes vinguts de les quatre branques de la
família Marista (Germanes Maristes, Germanes Maristes Missioneres, Pares Maristes i Germans
Maristes). La trobada, pensada i imaginada per representants de les 4 congregacions, va ser
fortament recolzada per la nostra província pel que fa a l’animació. Aquí en teniu un petit resum.

Lió, dilluns, 18 de juliol de 2016
Un cop acabada la pregària inicial de trobada, tot el matí va ser dedicat a la presentació de tots
els grups, províncies a països d’origen dels participants. Quina emoció el fet d’adonar-te que, més
enllà de les fronteres, de les llengües i de les cultures, les intuïcions i els carismes dels nostres
fundadors i fundadores continuen engrescant a tants de joves arreu del món!

1

Per a algunes dinàmiques, els joves es van distribuir en petits grups d’una vintena cadascun a fi
de facilitar els intercanvis. Es van repartir, doncs, de manera que tothom es trobés amb membres
de les quatre branques de la Família Marista: les Germanes Maristes i les Germanes Missioneres
de la Societat de Maria, més senzillament conegudes per SMSM, els Pares Maristes i els Germans
Maristes.
Cada congregació es trobava instal·lada en una tenda per a presentar el seu fundador o fundadora,
el seu origen de naixença i la seva especificitat. Després d’aquesta estona de descoberta, els
diversos grups van poder bescanviar i compartir allò que havien descobert d’aquestes diverses
realitats maristes. Després d’un temps personal de silenci i interiorització, ens vam retrobar per
a l’Eucaristia. Moment intens de pregària, de compartir, de comunió i de pietat. El dia va acabar
amb la primera part del “festival marista” que posava en valor els diversos grups i països que ens
van oferir un espectacle viu de color, amb cants, danses i vestits tradicionals.
Dimarts, 19 de juliol de 2016
Beure a les fonts, descobrir els llocs
fundacionals amb una forta càrrega
simbòlica per a cadascuna de les
congregacions. Amarar-se, “sentir” els
llocs, la seva història... allò que
representen. Per a nosaltres, Germans
Maristes, va ser l’anar a L’Hermitage...
Molts joves coneixien la biografia del
fundador i de l’Hermitage només pels
llibres. Van poder tocar directament i
sentir el que va ser la vida de
Champagnat en aquests llocs amarats per la seva presència.
Cadascú va poder viure l’esperit dels fundadors i de les fundadores, nodrir-se de la seva història,
de les seves intuïcions, de la crida de Déu que els va empènyer a creure i a somniar en un
esdevenidor millor. L’endemà taules rodones, intercanvis sobre les realitats maristes d’avui.
Diàleg amb els Superiors i les Superiores Generals...
Dimecres, 20 de juliol de 2016
Per començar el dia, ens posem a caminar amb Maria. Com pelegrins de la fe, ens disposem a
escoltar les històries d’homes i dones impregnats pel carisma marista.
Taula rodona organitzada al voltant de testimoniatges de persones compromeses. Interrogats
sobre l’experiència més forta de la seva vida marista, aquests quatre testimonis ens han
compartit, amb senzillesa i profunditat, allò que els anima.
Els participants, repartits en comunitats, han pogut escriure el que aquests testimoniatges han
produït en ells, al “Musée des Confluences”.
Moment lúdic a la tarda, seguit d’un diàleg molt ric entre les joves i els quatre Superiors generals.
Aquests ens han invitat a fer la “revolució de la tendresa”, a cuidar els altres però també nosaltres
mateixos, el nostre ésser espiritual. Ens han animat a fer el bé en tota circumstància, sense escollir
els moments.
Aquesta bella diada s’ha acabat serenament amb una vetlla a l’estil de Taizé, a la cripta de la
basílica de Fourvière, amb una bona coral.
Dijous, 21 de juliol de 2016
El rector de la parròquia de Saint Paul ens acull a la seva església per la pregària del matí. “Dare
to dream” és acollit tot seguit per l’ajuntament de Lió en el pati d’honor de la casa. Els participants,
sempre repartits en comunitats, se’n van a descobrir diverses experiències i associacions de
caràcter social implantades en la ciutat lionesa.
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Celebració al voltant de quatre paraules: somiar,
transformar, cuidar i servir els altres. Com un símbol, i
per tal de seguir el Crist, el rentament des peus. Abaixarnos humilment i rentar els peus dels nostres companys.
Emoció i comunió per a tots. Un dels moments més forts
de la trobada, amb tota seguretat.
Aquesta diada ben plena es va acabar al so pop-rock del
concert de Kairoi. El grup, vingut de Catalunya, va
difondre i transmetre la seva energia als joves maristes,
que no desitjaven altra cosa.
Divendres, 22 de juliol de 2016
Darrer dia d’activitats a Notre-Dame de l’Hermitage. Els
participants, que continuaven distribuïts en comunitats,
es basen en el tex de l’evangeli d’Emmaús per dir quins
són els seus sentiments respecte a aquesta trobada.
Diuen el que senten amb una paraula, tot compartint el
pa, com els deixebles ho van fet amb Jesús.
La dinàmica de la tarda consisteix en un desplaçament
dels grups al voltant de quatre llocs de l’Hermitage i de
quatre eixos: Jesús, Maria, l’Església i la Missió. A cada lloc, els grups intercanviaven parers i,
després de les seves discussions, havien de materialitzar els diàlegs amb suports o símbols.
El dia passat a l’Hermitage es va acabar amb el missatge final de la trobada; tot seguit es va donar
novament la paraula als Superiors generals. Gosar somiar, “Dare to Dream”, gosem, en efecte,
somiar amb una Església de rostre marià, compromesa en el servei dels més humils, atenta a
tothom. Aquesta Església renovada, els joves maristes es comprometent de tot cor a construir-la.
Aquest és el seu somni i ja s’ha endegat!
Dissabte, 23 de juliol de
2016
Celebració de l’eucaristia
del 200 aniversari de la
Promesa de Fourvière.
Més de 1.500 persones
unides en la pregària per
expressar la seva unió a
la promesa que van fer
els Pares Champagnat,
Colin, Terraillon i els seus
companys, l’endemà de
la seva pròpia ordenació
sacerdotal, i renovar
aquesta promesa amb

els reptes que ens llença el món d’avui.
Els joves de la trobada “Dare to Dream” són actors de la celebració, són el futur dels Maristes.
Fervor senzill i solemne alhora.
Desprès de la missa, tornada a la propietat dels Pares Maristes per un àpat senzill i agradable.
Moment emocionant per als joves que s’acomiaden els uns dels altres, o es diuen “adéu”, segons
els sentit original de l’expressió: confiar-se a Déu per trobar-se de nou.
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Espectacles proposats amb ocasió del bicentenari
El 5è Evangeli
André Déculty

S’ha creat una obra de teatre intitulada “El 5è evangeli,
correspondència d’Henri Vergès”, sobre el germà Henri
Vergès. Aquest germà va ser el primer religiós assassinat a
Algèria al mateix temps que la germana Paul-Hélène,
religiosa de les Germanetes de l’Assumpció, el 8 de maig
de 1994 a Alger. El títol de l’obra utilitza les paraules del
germà Henri, pronunciades deu anys abans de la seva mort
i citades per Christian de Chergé, prior de la trapa de Nostra
Senyora de l’Atles, a Tibhirine: “Jesús ha d’irradiar a través
nostre. El 5è evangeli que tothom pot llegir és el de la nostra
vida.”
Durant una hora, l’actor Jean-Baptiste Germain, assistit pel
director Francesco Agnello, va interpretar el text compost
pel germà Adrien Candiard, dominic, autor dels diàlegs de
l’obra “Pierre et Mohamed”. Inspirant-se en la vida i els
escrits del nostre germà Henri, el germà Adrien ha imaginat
el personatge d’Ahmed, antic alumne d’Henri, que
comença una relació epistolar amb el seu antic professor
de matemàtiques. La posta en escena, senzilla i suggestiva, pot ser representada en qualsevol
sala, església… L’acompanyava la música del “Hang”, instrument de percussió tocat per en
Francesco Agnello. En aquest any del bicentenari, aquest espectacle pot ser interpretat arreu per
a joves, pares, parròquies, associacions…, per a aquells que volen enriquir-se amb la diferència
dels altres o descobrir la figura d’un “germà”, com el jove Ahmed.

Hi havia una vegada Marcel·lí Champagnat
Mared Gimenez

Transportats al cor de la vida i l’espiritualitat de Marcel·lí Champagnat, par la
narradora Isabelle Lobet-Piron, que ens explica el seu procés
La seva motivació
Contar la vida d’un sant, i especialment per a un públic adolescent
-nois i noies de secundària-, era totalment nou per a ella, com un
repte. Ho va acceptar tot fent confiança i va posar fil a l’agulla
(recerca, lectura, escriptura i, finalment, realització). De mica en
mica, la Sra. Lobet-Piron diu que ja no se sentia sola en aquesta
tasca: Marcel·lí Champagnat era al seu costat, amb el seu
entusiasme i la seva confiança, per guiar-la…
La sessió
La Sra. Lobet-Piron conta la vida de Marcel·lí Champagnat com si
aquest li hagués explicat a cau d’orella el seu quotidià i els grans
moments pels que va passar. Explica l’infant rialler, l’adolescent
de sentit pràctic però ben poc dotat per als estudis i el jove que respon a la crida de Déu i segueix
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el seu desig de dedicar-se a l’educació cristiana dels infants del camp. Explica la seva tenacitat en
seguir el seu ideal, el seu amor i la seva confiança inamovible envers Maria, la nostra bona Mare,
i la seva manera de mirar, més enllà de les aparences, els joves que li són confiats. I finalment
explica la seva frescor, el seu humor i la seva senzillesa.

“Amb tu, Marcel·lí”, nova comèdia musical
sobre Champagnat
Toni Torrelles

“Donar a conèixer Jesucrist i fer-lo estimar” ha estat
el lema dels Maristes a partir del somni d’en Marcel·lí.
Era la seva manera de veure la condició dels infants
i joves del seu temps. També és la nostra en aquest
bicentenari marista. Volem “donar a conèixer en
Marcel·lí i que tots l’apreciïn”. Que l’apreciïn sobretot
per la seva sensibilitat envers el que avui podem nomenar Drets dels Infants i dels Joves. La
comèdia musical “Amb tu, Marcel·lí”, sense pretensions, presenta els valors d’en Marcel·lí i dels
seus primers companys d’aventura. Amb curts diàlegs que apunten vers la recerca de l’idea
principal, fàcils d’aprendre; amb cançons senzilles, normalment amb una sola estrofa; amb
propostes escèniques gens complicades, la comèdia musical avança al voltant de la idea de la
protecció de la infància i la joventut com a missió per als Maristes de Champagnat. “ Amb tu,
Marcel·lí” és un fruit de la nostra pregària del matí quan responem a la invitació: Sant Marcel·lí:
camina amb nosaltres. Per comptar amb ell al costat nostre en totes les nostres accions
d’apostolat i de pregària, saber que som protegits, animats, entusiasmats per ell i amb ell.

Maristes Xarxa Innovació
Pep Tort
Al pla estratègic 2015-2021 ens hem marcat com a element
fonamental el fet d’esdevenir experts en l’evangelització a
través de l’educació i en la promoció i defensa dels drets dels
infants; en xarxa i prioritzant la persona. Això és el que hem
expressat com a visió per aconseguir en els anys que vénen.
Un dels focus més importants a tenir en compte en aquest sentit és la manera com es
desenvolupen els processos educatius als nostres centres. En concret a Catalunya, dins de l’àmbit
de la innovació, el mateix pla ens proposa actualitzar la metodologia educativa marista. Així,
durant el curs 2015-2016, es va constituir un grup de treball format per una persona de cada
equip directiu de les nostres escoles i els equips d’educació i de pastoral de la fundació per liderar
la reflexió.
L’objectiu ha estat plantejar-nos la manera de respondre millor als nous reptes i necessitats dels
infants i joves d’avui, en sintonia amb el fort moviment d’innovació pedagògica que estem vivint.
Cerquem que la missió marista, que tots protagonitzem, trobi els camins més adients per
desenvolupar-se a través de l’educació que oferim als nostres centres.
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La reflexió feta durant l’any ha deixat constància del coneixement i l’experiència que tenim com a
institució educativa també en el camp de la innovació. Òbviament, també hem identificat els
reptes de creixement que tenim per endavant.

Aquest grup de treball elabora un projecte d’innovació amb els següents objectius:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millorar el nostre posicionament estratègic en el sector educatiu, proposant un model
educatiu que respongui al moment actual i futur.
Contribuir a la millora educativa del país i proposar una educació transformadora basada
en les persones i en els valors.
Enfortir-nos i créixer com a xarxa, implicant-nos-hi tots i apassionant-nos amb el projecte.
Aconseguir que els alumnes tinguin una experiència de creixement encara més positiva
als nostres centres i que els alumnes siguin responsables del seu aprenentatge, així com
el seu veritable motor).
Potenciar que el professorat connecti amb el propi sentit vocacional com a educadors per
desenvolupar al màxim el talent humà i professional, com a maristes.
Construir el nou projecte sobre el potencial dels educadors, afirmant el seu paper cabdal,
redefinint el seu rol en el procés educatiu i potenciant les seves possibilitats amb el treball
en xarxa.
Augmentar la satisfacció del professorat en participar de la missió marista, pel
reconeixement rebut i per l’orgull de participar en un projecte d’educació motivador i
transformador.
Integrar les famílies en el procés de transformació, com a part important de la comunitat
educativa i fomentar la seva confiança en el servei educatiu evangelitzador ofert als
nostres centres.
Augmentar la satisfacció de les famílies de portar els fills als nostres centres i afavorir un
impacte positiu en la pròpia dinàmica familiar.

D’altra banda, es marquen les pautes de treball del projecte, amb la proposta d’uns equips de
treball necessaris per tal d’anar avançant en el camí d’idear i pensar en les idees claus del nou
projecte: un equip coordinador, que vetllarà pel bon desenvolupament de l’estratègia. Un segon
grup que rep el nom d’Impuls I que té l’objectiu de generar l’energia necessària per començar el
projecte. Les seves principals accions seran l’organització d’una trobada d’educadors/es maristes
de Catalunya i el disseny del procés participatiu que es vol impulsar amb tota la comunitat
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educativa: alumnat, professorat, famílies, monitors/es, entorn i tots aquells/es que interactuen
en el dia a dia amb la nostra realitat educativa.
Un tercer grup, Impuls II, començarà a treballar amb l’objectiu d’elaborar una proposta
d’estructura organitzativa de cicles i etapes. Finalment els grups FITA s’encarregaran d’elaborar
el model pedagògic de cada cicle i etapa, així com programar-ne la implantació.
Aquest model pedagògic nou haurà de contemplar els següents eixos fonamentals:
 Perspectiva dels drets dels infants.
 Evangelitzar-pastoral-SER-interioritat-vocacional.
 Educació per al desenvolupament (cultura de pau, sostenibilitat econòmica,
medi ambient, gènere, interculturalitat, drets humans).
 Treball competencial, aprenentatge significatiu, pensament crític, cultura del
pensament. Intel·ligències múltiples. Diverses maneres d’aprendre.
 Inclusió educativa, atenció a la diversitat, personalització.
 Convivència, resolució de conflictes, valors democràtics.
 Aprenentatge de llengües estrangeres (projecte lingüístic).
El model haurà de ser coherent, integrant experiències i projectes que actualment ja formen part
del dia a dia de les nostres escoles:


















Emprenedoria
AICLE
Filosofia per infants i joves
Treball per projectes
Treball competencial
Educació emocional
Interioritat (el Bon dia)
Ambients d’aprenentatge (infantil)
Aprenentatge i servei
Escola verda – Cura i respecte pel medi ambient
Tutoria individual i grupal
Itinerari d’orientació vocacional
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Rutines de pensament
Ús de tecnologia
Mediació

Una vegada acabada la reflexió al llarg del curs 2015-16, s’inicien les tasques pel grup
coordinador del projecte i del grup Impuls I amb un primer gran repte: donar nom al projecte,
donar-li imatge per mitjà d’un logo i comunicar-lo a tot el professorat de les nostres escoles.
El projecte rep el nom de Maristes Xarxa Innovació, es dissenya el logo i es fa un vídeo divulgatiu.
La posada en escena es fa a la multitudinària trobada d’educadors maristes de Catalunya al Palau
de Congressos de Girona, el 7 de setembre. Allà es desvetllen alguns dels primers reptes.
Durant la jornada es va presentar el projecte, amb les seves diverses fases
https://www.youtube.com/watch?v=Tv-yLGm3LTM . Acte seguit l’auditori va poder escoltar la
xerrada a càrrec del Sr. Ferran Ruiz Tarragó, expresident del Consell Escolar de Catalunya, sobre
la necessitat de transformació dels centres educatius. Finalment, es va realitzar una dinàmica de
participació, d’innovació i creativitat, facilitada pel grup Neuronilla.
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La jornada va connectar amb l’interès dels educadors, que van expressar la seva motivació i
satisfacció pel procés que comença.
La posada en marxa: el procés de participació

A cada centre s’ha creat una comissió local d’innovació a qui correspondrà comunicar i
fer partícips a tots els membres de la comunitat educativa del procés de participació
proposat per al curs 2016-2017 https://www.youtube.com/watch?v=MukYiwYHoW0
L’objectiu d’aquest procés és promoure la implicació de tota la comunitat educativa i la generació
de propostes que ajudin a definir el nou model educatiu per a les escoles maristes de Catalunya.
Durant els mesos d’octubre i novembre les comissions d’innovació de cada centre proposaran
dinàmiques participatives, a nivell local, adreçades als diferents col·lectius de la comunitat
educativa per tal de generar idees: professorat, famílies, alumnat, exalumnes, animadors de
moviments i d’altres (societat, barri, parròquia, entorn, etc.). Seran els grups de participació local.
Igualment es podran fer arribar propostes a nivell individual, perquè totes les idees quedin
recollides. Es faran arribar a través del web www.maristesxarxainnovacio.cat
Està previst que el dissabte 11 de febrer al matí s’organitzin sessions participatives presencials a
Barcelona per poder millorar i definir les propostes que s’hagin fet a través del web. Allà s’hi
trobaran persones de totes les escoles maristes de Catalunya. Professors, alumnes, exalumnes,
pares, mares...
Les propostes que hagin sorgit d’aquesta jornada es faran públiques.
Els equips FITA de Maristes Xarxa Innovació valoraran les propostes rebudes, d’acord amb la
nostra missió, criteris pedagògics, tècnics i de viabilitat. Aquests equips seran els encarregats
d’elaborar el model educatiu de les diverses etapes integrant les propostes que es considerin
vàlides. Un cop fet això, en els propers anys caldrà formar els equips d’educadors i començar a
implantar el model. Aquesta és la previsió:

2015-2016
•Elaborar
Projecte
d'Innovació i
Recerca

2016-2017
•Elaborar visió
•Dissenyar
estructura
cicles/etapes
•Elaborar model
(I)

2017-2018
•Elaborar
model (I)
•Formació

2018-2019
•Inici
d'experiència
•Elaboral
model (II)
•Formació

2019-2020
•Elaborar
model (III)
•Seguiment
•Formació

2020-2021
•Seguiment i
avaluació
parcial del
procés

Maristes Xarxa Innovació no deixa de ser un repte, una concreció del que necessiten aprendre els
nostres alumnes i del que com a escoles els hem d’oferir per a la seva inserció a una societat on
els continguts prenen cada vegada menys importància i on les competències, el saber fer i el saber
ser seran claus en el creixement com a persona i com a professionals.
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Centre de pastoral Juvenil i Vocacional Marista
Un espai de vida per als joves.

G. Ramon Rúbies
El Centre de Pastoral Juvenil i Vocacional
marista ja és una realitat. Es tracta d’un
projecte pastoral per als (i amb els) joves
impulsat per la Província L’Hermitage. El
centre suposa la concreció d’una
inquietud latent aquests últims anys en
els germans i en els animadors de
pastoral juvenil de la Província.
Somiàvem amb uns espais per als joves,
uns espais de trobada, acollidors, on hi
hagués l’oportunitat de fer experiències
de fraternitat, d’interioritat, de solidaritat
i de formació i que els joves fossin els
autèntics
protagonistes
del
seu
dinamisme.
El centre està situat al barri de Les Corts de Barcelona, concretament als baixos i al pis principal
del carrer Evarist Arnús, 46. Tots els espais del centre (sales, oratori, espais de trobada, cuina,
despatxos, sala de recursos…) estan pensats a partir dels sis eixos del projecte:
•
•
•

•
•

•

La comunitat-fraternitat: un espai de fraternitat i de trobada comunitària amb la referència,
especialment, de la comunitat marista del casal.
Experiències de fe i d’interioritat: on es duran a terme propostes d’educació de la
interioritat, de pregària i de celebració de la fe (missa jove, pregàries, trobades de recés a
la ciutat…).
Educació en el lleure: amb l’“Escola Mirall” com a referència i com a lloc de trobada de les
juntes directives del Centre Marista d’Escoltes i de la Federació Mà Oberta-Cor Obert.
També amb la possibilitat d’assessorament en diferents àmbits de l’educació en el lleure,
així com un espai de recursos per treballar en la preparació d’activitats.
Formació: amb propostes de formació en diferents àmbits de la pastoral juvenil marista
(xerrades, formació teològica, formació en educació en temps de lleure…).
Solidaritat i compromís: amb l’ONG SED de referència, com a punt de trobada dels
voluntaris de SED i també amb la possibilitat d’assessorament i suport al voluntariat i amb
un vincle amb les Obres Socials maristes, especialment amb l’Associació Gabella de Ciutat
Vella.
Acompanyament: amb espais per poder dur a terme l’acompanyament personal.

El centre es va inaugurar el dia 4 de juny del 2016 entorn la festa de san Marcel·lí Champagnat,
amb la celebració de l’última eucaristia jove del curs passat. A partir d’aquest nou curs es
concretaran les diferents propostes i activitats del centre. Esperem que el lema del
bicentenari, “un nou començament”, inspiri la posada en marxa d’aquest nou projecte marista
per als (i amb els) joves.
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Entrega dels Premis Jean-Baptiste Montagne i
Premis Germans Maine i Felip
Imma Amadeo
Els premis Jean-Baptiste Montagne, d’innovació i bones pràctiques, i el Premi Germans Maine i
Felip, de projectes de pastoral i de lleure, ja són a mans dels seus guanyadors. Els guardons es
van entregar el dia 7 de setembre en un acte que es va celebrar al Palau de Congressos de Girona
amb motiu de la presentació pública del projecte d’innovació educativa “Maristes Xarxa
Innovació”.

Els primers que van pujar a l’escenari van ser els destinataris del premi i de l’accèssit dels Premis
Germans Maine i Felip. El Premi ha estat un reconeixement a la tasca que l’Associació Juvenil Mà
Oberta-Cor Obert i el Centre Obert Compartir de Ciutat Vella (a Barcelona) han fet per oferir un
espai de lleure educatiu als infants i joves del districte. El guardó el van recollir Júlia Franch i Laura
Ubiñana; l’accèssit va ser per al projecte “Un circuit solidari per a l’Aleix”, de Cor Obert-Maristes
Valldemia, i el van recollir Anna Piña, Óscar Martín i Jorge Blasco.
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Pel que fa als Premis Jean Baptiste Montagne es van entregar un total d’onze reconeixements: el
primer premi, el segon, dos tercers premis i fins a set accèssits a diferents projectes.
Helena Bové, Dani Farràs i Marta Rios van recollir el primer Premi Jean-Baptiste Montagne, en
nom del Centre Obert Compartir-Associació Gabella de Barcelona per “iGòtic, consell de
participació infantil”, una proposta que vol oferir als infants un espai de participació en les
estructures de decisió de l’Associació Gabella.
El segon premi Jean-Baptiste Montagne va reconèixer la iniciativa de tres educadors dels col·legis
Maristes Sants-Les Corts, Maristes Girona i Maristes Champagnat per haver impulsat el projecte
Playtime, basat en el multilingüisme en l’educació infantil. Van recollir el premi Eloi Brufau, Mònica
López i José María Buitrago.
Els tercers premis van anar a parar a Grècia i a Hongria. Un va recaure en l’escola Lycée Léonin
de Patissía, a Atenes, i el va recollir el germà Mateos Levantinos, en qualitat de director de la Xarxa
d’obres educatives Maristes de Grècia. Dies més tard, i un cop a Atenes, va fer arribar el guardó
als premiats. L’altre tercer premi va anar a parar a l’Escola A mi Házunk, d’Esztergom, a Hongria.
Va recollir el guardó el germà Pau Tristany, com a director de la xarxa d’obres educatives maristes
d’Hongria i també va fer entrega més tard del premi als guanyadors.
Els accèssits dels Premis Jean Baptiste Montagne els van recollir representants de Maristes
Valldemia, de l’Escola Anna Ravell, de Maristes Champagnat, de Maristes Montserrat, de Maristes
Marseille i de Maristes Saint-Étienne.
Els premis els van entregar diversos representants institucionals i d’empreses que van
acompanyar els Maristes aquell dia, el director de la Fundació Champagnat, Llorenç Claramunt, i
alguns germans maristes, com el provincial de L’Hermitage, G. Pere Ferré, el vicari provincial, G.
Gabriel Villa-Real, o el G. Ramon Rúbies, conseller provincial i sotsdirector de l’Escola Anna Ravell.
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