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L’escola Sant Pere Chanel de Malgrat
s’incorpora a la xarxa marista
Jordi Martínez
Periodista malgratenc i exalumne de la primera promoció de l’escola Sant Pere Chanel
L’escola Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar ha estat el darrer centre educatiu a incorporar-se
enguany a la Fundació Champagnat. Es tracta d’una escola creada el curs 1970-71 pels Pares
Maristes, que va substituir l’antic seminari que havien obert a Malgrat, a la comarca del Maresme,
l’any 1953. La presència dels pares maristes a Malgrat, però, es remunta a l’any 1908, quan
adquireixen una antiga fàbrica tèxtil al bell mig de la població per implementar un seminari menor.
Aquest es va mantenir a Malgrat fins al 1936.
Inicialment, el seminari portava el nom
de la Immaculada, però quan es va
transformar en escola va passar a dir-se
Sant Pere Chanel, dedicat al primer
missioner màrtir a Oceania i el primer de
la Societat de Maria, que va ser santificat
pel Papa Pius XII. En els primers anys de
funcionament, l’escola disposava d’un
petit museu-espai amb múltiples
objectes
procedents
de
l’actual
Polinèsia, com a recordatori de la tasca
evangelitzadora
del
seu
patró.
Curiosament, a Malgrat de Mar el nom ha
anat evolucionant i avui tota la població coneix l’escola únicament com a Chanel.
En el seu primer any de funcionament el col·legi Sant Pere Chanel va aplicar un peculiar sistema
de quotes en funció de la situació econòmica de cada família. Així, segons explica el Pare Marista
Melitón Carrillo, que va ser titular del centre, en el llibre “Los Padres Maristas en Malgrat de Mar”,
“l’escala de quotes anava des de les 300 pessetes mensuals fins a les 950. Únicament el sis per
cent de les famílies es varen acollir a les quotes més baixes, mentre que la gran majoria es va
apuntar a les mitjanes –entre 450 i 650 pessetes- i un grup reduït però important va preferir les
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més altes. En implantar-se l’EGB subvencionada per l’Estat es va abandonar aquell sistema que,
a parer de tothom, funcionava prou bé”.
Quan “el Chanel” era encara seminari, durant els primers anys com a escola es va mantenir al pati
un frontó on els estudiants es varen aficionar ràpidament a la pilota basca. Així mateix, amb la
implantació del centre educatiu es va recuperar un esport de llarga tradició a la comarca del
Maresme com és el cas de l’hoquei patins.
L’escola Sant Pere Chanel és avui un centre de referència a Malgrat de Mar, on acull 675 alumnes,
molt lluny dels 110 estudiants que varen inaugurar l’escola el 1970, juntament amb un grup de
sis professors, dos laics i quatre religiosos. El Chanel, amb 108 anys d’història, passa a ser la
desena escola dels germans maristes a Catalunya.
Les converses entre els Pares Maristes (Societat de Maria) i els Germans Maristes de la Província
L’Hermitage van començar a l’abril d’aquest mateix any a iniciativa dels Pares Maristes. L’objectiu
era explorar la possibilitat que els Germans prenguessin el relleu dels Pares com a titulars de
l’escola Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar i garantir així la seva continuïtat.
La voluntat dels Pares Maristes és assegurar el
caràcter marista i d’escola cristiana del centre
Sant Pere Chanel. Pares i Germans són
membres de la Família Marista. Tots dos instituts
religiosos tenen un origen comú, vinculació i
col·laboració en molts països, i una missió
comuna al servei de l’educació dels infants i
joves.
A Malgrat de Mar hi conviuen un total de sis
centres educatius (tres públiques, de les quals
una és Institut i tres concertades) per a una
població de prop de 19 mil habitants que, a
l’estiu, com a població turística, es multiplica per
tres.

L’escola i la comunitat de Germans Maristes de Malgrat de Mar (1895-1913)
Robert Porta
Després de l’arribada dels primers Germans Maristes a Catalunya, el desembre de l’any 1886,
aquests s’instal·laren a la ciutat de Girona. Fou a partir d’aquesta ciutat que les comunitats i
escoles maristes s’anaren expandint arreu del país. Per aquest motiu les primeres fundacions es
troben concentrades sobretot en poblacions de la demarcació de Girona i del nord de la de
Barcelona.
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La comarca del Maresme fou un dels llocs on ben aviat
impulsaren obres educatives els Germans Maristes. L’any 1888
arribaren a Mataró, el 1892 a Canet de Mar, el 1895 a Malgrat
de Mar i uns anys més tard també es fundaran col·legis a Alella
(1899) i Lloret de Mar (1902).
Els Germans Maristes arribaren a Malgrat de Mar després de
rebre una sol·licitud de Mn. Pere Figueras, de la parròquia de la
localitat, per a que s’encarreguessin de l’obertura d’una escola. A
banda del mossèn els impulsors de l’escola foren els germans
maristes i el senyor Enric Aris, empresari i propietari del local que
acolliria l’escola. Segons s’indicava al contracte realitzat entre les
parts, l’escola estaria formada inicialment per dues classes, les
quals augmentarien segons el nombre d’alumnes inscrits. Al
contracte també s’hi van establir el nombre màxim d’alumnes per
classe, l’horari de les classes i altres aspectes de gestió de
l’escola. L’acord tindria una vigència de cinc anys durant els quals
els maristes no podrien establir-se a la localitat per compte propi,
per la seva part el Sr. Aris es comprometia a adequar el local, i
assumir les despeses ordinàries. Finalment el col·legi marista de
Malgrat de Mar va obrir les seves portes l’1 d’octubre de 1895. El primer dia de classe es
presentaren 15 alumnes, però en finalitzar el curs 1895-1896 arribarien a 112 alumnes. La de
Malgrat de Mar fou una escola sobretot d’alumnes procedents de famílies humils. Durant els seus
anys de funcionament l’escola arribaria a tenir 121 alumnes.
Vinculada a l’escola va néixer també la Comunitat Marista de Malgrat de Mar, la qual estaria
formada pels quatre germans encarregats de l’obra educativa. D’entre els diferents germans que
en van formar part, hi podem destacar el germà Licarió, màrtir que moriria l’any 1909 al Poble
Nou de Barcelona durant els fets de la setmana tràgica.
Tot i l’èxit del projecte i la bona acollida que van tenir els germans per part de la parròquia i de les
famílies, l’escola va tenir problemes econòmics des d’un començament. Els negocis de l’empresari
Enric Aris es van veure afectats per la pèrdua de les colònies de Cuba i Filipines (1898); com a
conseqüència aquest ben aviat va deixar d’aportar la part econòmica que li corresponia. De retruc
els germans es veieren obligats a assumir els costos i a donar classes en un local que no reunia
les condicions adequades per a una escola.
El fet que els germans no poguessin confiar en la continuïtat del projecte, que no hi hagués
possibilitat d’inversió per millorar la higiene de les classes i crear els espais indispensables per a
l’escola, va obligar-los a abandonar l’obra educativa. L’últim curs fou el de 1912-1913, i l’agost
de 1913 amb la marxa de la comunitat l’escola ja no tornaria a obrir les seves portes.
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Amb els refugiats
Thodorís Rouggéris
L'ajuda incondicional a les persones, especialment als nens petits en situació de sofriment, és una
acció admirable per part de tots els ciutadans responsables i també ho és per l’alumnat de la
nostra escola. De fet, als nostres estudiants sovint se'ls demana col·laboració en accions de
solidaritat que es realitzen des de fa molt de temps i de diverses maneres dins de l'escola.
Amb aquest esperit, a principis del mes d'octubre de 2016, el Liceu Léonin de Néa Smyrni,
profundament commogut i sensibilitzat per la tragèdia indescriptible dels refugiats, milers dels
quals busquen refugi al nostre país, va posar en marxa una acció organitzada de solidaritat. Els
representants de l’alumnat de cada classe van manifestar el desig de contribuir d’alguna manera
concreta als esforços d'ajuda fets a favor de molts refugiats i especialment amb els seus fills en
el moment d’ iniciar una nova vida escolar a les escoles públiques gregues.

És important tenir en compte que l’alumnat de l'escola va tenir la iniciativa de posar-se en contacte
amb els responsables del centre d'acollida de refugiats “Eleona” per tal de conèixer amb exactitud
l'abast de les necessitats dels nens refugiats a Grècia. A continuació, aquests mateixos alumnes
van participar en la campanya de recollida d'articles de primera necessitat. La generositat de
l’alumnat va superat totes les expectatives. Divendres, 25 d'octubre, es van lliurar els objectes
recollits als nens del centre d'acollida per als refugiats “Eleona”.
El personal del centre, molt agraït per aquesta generosa iniciativa, va convidar els alumnes i el
seu professorat a conèixer aquest centre, que funciona d'una manera exemplar. És important
també assenyalar la molt càlida acollida que va tenir el nostre alumnat de part dels refugiats.
Agraïment que es va fer evident a través de les seves efusions d'alegria i grans somriures. Alhora,
s'ha produït un lligam sincer entre els estudiants de l'escola i els nens del centre d’acollida, amb
activitats divertides. Tots van participar de manera espontània i amb gran alegria.
Aquesta reeixida iniciativa obre el camí per a altres propostes i per a noves accions de solidaritat,
fidels i disposats a seguir els passos del nostre fundador Sant Marcel·lí Champagnat. Les
iniciatives generoses de l’alumnat del Liceu Léonin de Néa Smyrni, ens omplen d'orgull i reforcen
la nostra convicció que estem segurs de seguir els passos del nostre fundador.
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Els maristes integren la representació de l’OIEC
Christophe Schietse
L’OIEC
(Oficina
Internacional
de
l’Ensenyament Catòlic) és l’associació oficial
que agrupa els organismes nacionals de
l’Ensenyament
Catòlic,
els
diferents
moviments i congregacions catòliques
educatives a nivell mundial. És la veu de
l’ensenyament catòlic davant les diferents instàncies internacionals com l’ONU, l’UNESCO, el
Parlament Europeu, per citar-ne únicament unes quantes. Dirigida pel seu nou secretari general,
Philippe Richard, nomenat fa una mica més d’un any, l’OIEC es troba en plena reestructuració per
tal de millorar i fer evolucionar la seva representació institucional. Amb aquesta perspectiva, el Sr.
Richard s’ha posat en contacte amb la xarxa marista de França per demanar-nos que forméssim
part de l’equip de representants acreditats.
Donat el compromís de l’Institut i de la nostra Província en la defensa i la promoció dels drets dels
infants, i en el context de la instal·lació en cadascun del nostre països d’un equip de protecció dels
menors, després d’haver dialogat, hem proposat la Sra. Marie-Christine Jeandelle com a referent
per a la protecció dels menors de França. La Sra. Jeandelle va acceptar que proposéssim la seva
candidatura a l’OIEC.
El 13 de desembre de 2016, es va celebrar una
primera entrevista entre el secretari general de
l’OIEC, el germà Gabriel Villa-Real i la Sra.
Jeandelle, en la nostra casa del carrer Dareau a
París.
En acabar aquesta reunió senzilla i constructiva,
la Sra. Jeandelle va ser invitada pel Sr. Richard
a participar a la primera trobada dels futurs
representants de l’OIEC que se celebrarà el 20
de gener vinent à Estrasburg. L’OIEC desitja tenir
pes en les instàncies internacionals i fer sentir la
seva veu, recolzada pels milions d’alumnes que
representa i encoratjada en aquest aspecte pel
papa Francesc. Estem orgullosos que se’ns hagi
demanat que forméssim part d’aquesta
aventura; l’originalitat i l’actualitat del carisma
de Champagnat han estat reconeguts,
especialment quan es tracta de la defensa dels
drets dels infants.
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Formació Provincial
sobre la missió evangelitzadora marista
G. Manel Martín
Un dels desafiaments que tenim en el nostre món contemporani davant dels processos de canvi
que s’originen a la nostra societat és la formació.
Però quina formació? Totes són igual? Ens interessen de la mateixa manera o prioritzem? ...
Podríem continuar amb una sèrie d’interrogants que més d’una vegada ens hem pogut plantejar
davant d’una proposta formativa.
En aquestes línies vull parlar-vos d’una formació que hem portat a terme a les Avellanes del 7 a
l’11 de novembre. Segur que heu sentit parlar. Alguns companys/es dels nostres centres ja han
participat en aquests tres últims anys. En aquest curs participen educadors dels diferents territoris
de la província, de Grècia sis, d’Hongria cinc, de França vuit i de Catalunya tretze.

Al llarg d’aquesta setmana, mitjançant diferents dinàmiques, intentem aprofundir en la missió que
tenim com a educadors maristes. Descobrir que som agents que testimoniem, amb la nostra vida,
els valors de l’Evangeli.
Com a referència a l’hora d’abordar els temes plantejats, ho fem mitjançant el procés de VEURE,
un anàlisi de la realitat social..., en un segon moment abordem el JUTJAR, concretar per construir
i per últim l’ACTUAR, donar respostes compromeses. Aquest procés es fonamenta en uns criteris
metodològics experiencials, inspiradors, oberts i integradors que ajuden a la persona a viure amb
serenitat i interioritat les diferents jornades.
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A meitat de la setmana hem gaudit d’una tarda per passejar per la ciutat de Lleida i visitar les
obres educatives maristes de la ciutat, l’escola i les obres socials.

Comentar que la formació continua al llarg de tot el curs. Després d’aquesta primera setmana, al
segon trimestre tenim una trobada per grup de procedència en el país d’origen. Per últim tots ens
trobarem a l’Hermitage on podrem connectar amb les intuïcions que van motivar i inspirar a
Marcel·lí a fundar l’institut marista.
Tota aquesta formació ens porta a experimentar un sentiment de pertinença a la missió marista,
que al llarg dels anys s’ha desenvolupat a tot el món amb el compromís de ser testimonis del
regne de Déu que el mateix Jesús de Natzaret ens va anunciar amb el seu evangeli.
T’esperem per fer camí.

Inici del procés formatiu
de les experiències de solidaritat internacional
Àngel Domingo
Al mes de novembre va començar a Catalunya la Campanya d’Introducció a la Solidaritat
Internacional (Camps de Treball – missió).
En aquest moment s’estan realitzant les primeres entrevistes a les persones interessades en
participar d’aquest procés formatiu que culmina amb una experiència de servei en comunitats
situades en contextos d’exclusió social a països com Paraguai, Tanzània, Xile, Colòmbia, Mèxic,
Rwanda entre altres.
De Febrer a Juny, l‘ONGd SED, s’encarrega d’organitzar 5 caps de setmana de formació on es
profunditza en temes com: Les motivacions del voluntari, Els models de solidaritat, Xoc Cultural,
Situacions Límit, Educació per al Desenvolupament, Drets dels Infants, Església al Sud o el Propi
Projecte Personal després de l’experiència.
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Les formacions serveixen per preparar als voluntaris a viure l’experiència de manera significativa,
apropar-se a la vida comunitària, entendre els diferents contextos culturals, conèixer les causes
estructurals de la pobresa i tenir eines per implicar-se socialment al seu retorn.
Durant tot el procés, cada un dels voluntaris i voluntàries tenen assignada una persona
acompanyant, amb qui poden compartir tot el que van vivint al llarg del procés formatiu, abans i
després de l’experiència.
L’equip de formació, organitzat per voluntàries i voluntaris de l’ONGd SED ja està preparant els
mòduls formatius que començaran el cap de setmana 4 i 5 de Febrer al Monestir de les Avellanes
(Lleida).

#seranimadormarista és viure el somni!
Raül Cabús i Jordi Vicente
Els animadors dels moviments juvenils maristes, CMS i FAJMACOR, celebren conjuntament la seva
Trobada Formativa a Llinars del Vallès
El 26 i 27 de novembre va tenir lloc la Trobada Formativa d’Animadors Maristes. Cada tres anys,
els animadors dels moviments CMS (Centre Marista d’Escoltes) i FAJMACOR (Federació
d’Associacions Juvenils Mà Oberta i Cor Obert) organitzen conjuntament els caps de setmana de
formació anuals.
Van ser més de 200 animadors que van poder gaudir del cap de setmana en què va destacar el
bon ambient entre tothom. Animadors i animadores provinents de deu ciutats diferents van
compartir plegats estones, dinàmiques i tallers.
Durant el matí del primer dia van realitzar una gimcana per poder-se conèixer. Van fer proves
recordant moments de la vida de Marcel·lí Champagnat en què cada equip representava un dels
germans de la primera comunitat de La Valla.
A la tarda, es van fer els primers tallers enfocats a treballar temes de fons dividits per branques.
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Tots els monitors i monitores que fan la seva tasca amb nens i nenes del mateix rang d’edat van
poder compartir aquests tallers. Els animadors i animadores van realitzar els tallers de «Límits
amb respecte», «Resolució de conflictes i mediació», «Atreveix-te a mirar! (Interioritat)», «Educació
emocional, emociona’t!» i «Els joves en un món canviant». La possibilitat de poder reflexionar al
voltant d’aquests temes podrà fer que les vocalies i coordinadores puguin avançar en aquests
àmbits.
Més tard, es va realitzar una activitat al voltant de la celebració del Bicentenari de l’Institut Marista
i de la figura de l’animador marista. Van poder aprofundir en espais i experiències significatives
de Marcel·lí. La dinàmica es va iniciar amb la crida i vocació de Marcel·lí a l’espai Le Rosey, on els
animadors van poder fer una lectura personal de les seves vides fent un viatge-record recordant
moments significatius per a ells que els han configurat com a persones. Van seguir, en un segon
moment, a l’experiència Montagne on, atents a les necessitats d’avui, van reflexionar sobre els
petits Montagne que acompanyen en el dia a dia. En un tercer moment van anar al racó La Valla
on, al voltant d’una gran taula, van compartir vida i van sentir-se com aquella primera comunitat
de germans, disposats a oferir el que són. En un quart moment, van fer experiència al racó
Fourvière, on van reflexionar sobre el seu compromís com a animadors maristes que són. Per
últim, els animadors van formar part d’un gran número 200 que els cridava a ser part de la història
de l’Institut, però també a ser continuadors del somni!
A la nit, van poder gaudir d’una vetllada festiva! Les associacions i caus es van unir per ciutats per
preparar conjuntament una actuació musical. Va ser una oportunitat més de poder treballar tots
junts.
Diumenge es van realitzar els tallers a la carta, tallers que van poder triar els monitors sobre
algunes tècniques o necessitats formatives que podien tenir. Van haver-hi tallers com: «Monitors
del s. XXI», per a monitors que acaben de començar; «Celebrem amb sentit», amb eines i recursos
per preparar moments celebratius i pregàries; «Ens comuniquem», tècniques per comunicar-se
amb les famílies i infants; «Els valors en el món del lleure», una lectura dels projectes educatius;
«QuèQuiCom?», el que cal saber per coordinar una entitat de lleure; «El lleure a les perifèries»,
testimoniatge de l’educació en el lleure a sectors desafavorits; «I desprès què?», la vinculació amb
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el món marista quan s’acaba l’etapa de monitor, i «Solidaris en el món d’avui», amb experiències
de solidaritat internacional.
La jornada va acabar amb una celebració eucarística, on es va convidar els animadors maristes a
ser sal i llum en els seus llocs d’origen, donant valor a la tasca dels monitors i monitores,
educadors en el lleure, que acompanyen dia a dia infants i joves.

Escola Mirall, l’escola de lleure marista
Raül Cabús
L’Escola Mirall, ubicada al Casal d’Entitats Maristes, a Barcelona, és des de
1977 l’escola de formació per a monitors/es i directors/es de lleure dels
Maristes de Catalunya. L’escola va néixer per donar resposta a la formació
dels animadors de la Pastoral Juvenil Marista i avui, dóna resposta a tots
aquells educadors de temps lliure. Les formacions de l’escola tenen un marcat
estil educatiu i pastoral marista.
A dia d’avui, l’escola ofereix els cursos oficials de Monitors/es i Directors d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil reconeguts per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya. Amb certificació pròpia també ofereix el Curs de Premonitors/es, una formació més
inicial per a aquells que encara no poden accedir a les altres formacions.

A més a més, en col·laboració amb la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària ofereix el Curs
d’Iniciació al Voluntariat reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
Per últim, l’Escola Mirall també ofereix formació a l’abast de temes més específics. Les entitats
de lleure poden demanar formació per als seus monitors i monitores de temàtiques diverses com:
tècniques de muntanya, gestió d’una entitat, primers auxilis, resolució de conflictes, etc.
Enguany, amb l’objectiu de poder ampliar la oferta formativa en qualitat i quantitat, l’Escola Mirall
ha apostat per certificar-se amb la normativa de sistemes de qualitat ISO 9001 que permetrà
accedir a diferents programes formatius.
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Primera assemblea dels Consells de Missió d’Europa
Marista
Christophe Schietse
El 23 i el 24 de gener es va celebrar a Valladolid la primera assemblea dels Consells de Missió de
les Províncies d’Europa. L’equip de missió de la Conferència Europea Marista (CEM) ha estat
encarregat d’imaginar la futura organització d’una xarxa europea per a la missió marista.
L’assemblea dels Consells de Missió d’Europa ocupa un lloc important en aquest nou dispositiu,
ja que serà l’encarregada de definir les línies de treball en comú en el camp de la missió.

Aquesta primera assemblea va transcórrer en un clima agradable, fratern i respectuós de la
diversitat i de la identitat de cadascú. Aquests dos dies van permetre que els consells es
coneguessin i que descobrissin mútuament les seves especificitats. Les dinàmiques proposades
per l’equip d’animació han permès igualment de perfilar les línies del treball en comú. Totes les
idees donades seran represes pel futur Consell de Missió d’Europa, format pels responsables de
cada Consell de Missió provincial, per construir els plans d’acció a desenvolupar en conjunt en el
camp de la missió a nivell continental.
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