
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

CONSELL DE MISSIÓ DE LA PROVÍNCIA L’HERMITAGE 
 

Llorenç Claramunt 
 

La coordinació de la missió en els 

triennis anteriors era responsabilitat 

del Secretariat de Missió de la 

Província L’Hermitage. El Secretariat 

de Missió ha fet un gran camí en 

l’acompanyament de la missió en els 

diferents països de la Província. Els 

països no s’han sentit sols ni aïllats 

de la Província, sinó que han pogut 

comprovar que formaven part d’un 

projecte comú. 

Era lògic fer un pas més i que aquest 

Secretariat evolucionés cap a un 

Consell de Missió. Calia avançar des 

d’una realitat internacional integrada 

per tots els països cap a un òrgan 

com aquest, que permeti el 

desenvolupament de projectes 

conjunts. 

Així doncs, el Consell de Missió Marista de la Província L’Hermitage (CMH) neix amb l’objectiu de 

ser un òrgan col·legial sense la intenció de substituir els organismes de cada país, sinó amb la 

voluntat d’avançar conjuntament. 

Quina és la missió d’aquest consell? 

El Consell de Missió és l’òrgan institucional de la Província responsable de l’animació, el govern i 

la gestió de la missió marista a la Província L’Hermitage. El Consell de Missió és nomenat pel 

Consell Provincial i, de fet, li ret comptes regularment de les accions realitzades. 

Quines són les funcions del Consell de Missió?  

1. Definir les línies d’acció de la missió marista a la Província L’Hermitage en els àmbits que 

li són propis (lideratge, formació, comunicació, gestió de persones, drets dels infants, etc.) 

i vetllar per la coherència dels processos desenvolupats a cada país amb la política 

provincial. 

2. Ajudar a construir una visió comuna i el sentiment de pertinença a la xarxa provincial. 

3. Garantir l’enllaç i les sinergies entre els quatre organismes responsables de les obres de 

la Província (AMC, FCH, MISZ i ΣΜΑΕΛ). 

4. Cooperar amb l’Europa marista i amb l'Institut. 

5. Vetllar pel caràcter evangelitzador de les obres i dels diferents projectes en el domini de 

la missió. 
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6. Garantir conjuntament amb l’Economat Provincial la viabilitat de les obres. 

7. Elaborar el seu pressupost. 

8. Elaborar el seu pla de treball tot presentant una memòria anual al Consell Provincial. 

Com s’organitza el Consell de Missió? 

Formen part del Consell de Missió els responsables de cada país: el Sr. Christophe Schietse, com 

a director general de l’AMC; el Sr. Llorenç Claramunt, com a director de la FCH; el G. Pau Tristany, 

com a coordinador de les obres educatives d’Hongria (MISZ), i el G. Mateos Levantinos, com a 

coordinador de les obres educatives de Grècia (ΣΜΑΕΛ). 

A més, formen part del Consell el G. Manel Martín, com a responsable de la coordinació pastoral 

provincial, el G. Gabriel Villa-Real, que s’encarrega d’assegurar l’enllaç entre els diferents òrgans 

de coordinació i el Consell de Missió, i el Sr. Pep Buetas, que aportarà la coordinació amb els 

secretariats de vocació marista i serà el responsable de la coordinació de la planificació 

estratègica provincial. 

El G. Pau Tristany exerceix el càrrec de secretari del Consell i el Sr. Christophe Schietse s’ocupa 

de coordinar-lo. 

 

NOU EQUIP DE PASTORAL DE LA PROVÍNCIA 

L’HERMITAGE  
 

Marta Portas 
 

Aquest curs 2016-17 s’ha 

constituït un nou Equip de 

Pastoral Provincial (EPH). 

L’Equip de Pastoral Provincial 

en la nova organització 

d’animació i coordinació de la 

Província col·laborarà amb el 

Consell de Missió per 

coordinar i desenvolupar els 

plans d’acció comuns de 

l’àmbit pastoral.  

Els components de l’EPH són 

la Sra. Danai Anagstopoulou, 

coordinadora de l’Equip de 

Pastoral Vocacional de Grècia; 

el G. Jaume Bofarull, 

coordinador de l’Equip de Pastoral Vocacional d’Hongria; el G. André Déculty, coordinador de 

l’Equip de Vida Marista de França; el G. Manel Martín, coordinador de l’Equip de Pastoral de 

Catalunya; el Sr. Àngel Domingo, de l’àmbit de solidaritat, i el G. Jaume Parés i la Sra. Marta Portas, 

com a coordinadors del Secretariat de Vocació Marista. Coordina l’Equip de Pastoral L’Hermitage 

el G. Manel Martín. 

Les línies de treball que desenvoluparà l’EPH aquest curs 2016-17 seran: 

 Dissenyar un itinerari a partir de la concreció per país del document «Es posà a treballar 

amb ells», en relació amb l’àmbit de la interioritat i de l’acompanyament vocacional. 

 Establir criteris a partir del document «Evangelitzadors entre els joves» per a la promoció 

de la Pastoral Juvenil Marista (PJM) en tots els països de la Província. 

 Crear una xarxa provincial de solidaritat recolzant-se en els organismes de solidaritat 

existents a la Província. 

 Oferir formació marista sobre missió evangelitzadora a nivell provincial. 

A cada un dels països s’ha constituït un Equip Pastoral que és motor en la reflexió i en el 

desenvolupament de les iniciatives pastorals provincials i locals. 
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ROE 2017 
 
Del 31 de gener al 3 de febrer d’aquest any ha tingut lloc a la casa de Notre-Dame de l’Hermitage, 

com de costum, la XII Trobada d’Obres Educatives de la Província L’Hermitage. En aquesta trobada 

es retroben alguns membres dels equips directius de totes les obres educatives i socials de la 

Província. Cada any el nombre de participants creix (aquest any han vingut més de 120 assistents), 

no només perquè augmenten el nombre d’obres maristes de la Província, sinó perquè també 

assisteixen convidats d’entitats de fora de la Província i, fins i tot, de l’àmbit marista. Com cada 

any ha estat una trobada plena de fraternitat i esperança pel nou començament que ens ofereix 

el bicentenari de la fundació de l’Institut Marista. 

 

 

 

EL PAS DE L’ORGANITZACIÓ A LA INTERIORITAT  

G. Jaume Bofarull 

 
Des de fa uns anys, la Trobada de les Obres 
Educatives de la Província L’Hermitage, que 
normalment se celebra a començaments 
de febrer, ha passat de ser una mera 
trobada organitzativa o pedagògica, a ser 
una trobada dels equips educatius amb 
intercanvi d’experiències. I dintre d’aquest 
marc, no solament es comparteixen 
experiències pedagògiques, sinó també 
pastorals i últimament experiències 
relacionades amb l’espiritualitat. 
Som educadors maristes, amb un segell de 
qualitat, amb una denominació d’origen: 
Maristes de Champagnat. És per això que 
hem intentat pensar sobre els Montagne 
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d’avui, els nostres compromisos com a educadors maristes. Fer silenci, entrar en un mateix, pregar, 
compartir des del cor, des de la senzillesa i el compartir fratern. 
Aquest any ens hem preguntat què significa «un nou començament», un «nou La Valla», el poder 
entendre l’experiència de la primera Comunitat Marista per ajudar millor els joves a comprendre la 
força i el poder que té viure en comunitat: la fraternitat. Ens hem preguntat sobre la nostra identitat 
personal, cristiana i marista, sobre el que ens mou avui a ser educadors. Poc a poc, sense adonar-nos-
en, hem tastat el significat «d’interioritat» i de trobar les raons del que som, del que vivim i del que 
volem transmetre. 

 
 

Trobada d’Obres Educatives dels Germans Maristes 

Françoise Gross,  

secretària general de l’URCEC (Unió de Xarxes de les Congregacions Religioses de l’Ensenyament 

Catòlic) 
 

Vaig tenir l’alegria de participar en la 
Trobada d’Obres Educatives dels 
Germans Maristes; la meva primera 
impressió va ser la d’una comunitat 
fraterna, viva i joiosa. Fraterna perquè 
malgrat les barreres de la llengua, hi ha 
una proximitat real; viva perquè hi ha una 
participació activa de tothom, i joiosa 
perquè es viu en autèntica convivència. 
Vaig viure tres grans moments: 

 La crida molt forta llançada pel 
Consell general: «Esteu tots 
convidats a participar en els nous 
models d’animació i govern». Un 
nou començament: tots, laics o 
germans, portadors d’un mateix 
carisma, compartint la mateixa missió. Innovar per fer millor les coses i per fer coses millors.  

 L’ancoratge en el carisma de la congregació: la jornada en què vam seguir les petjades de sant 
Marcel·lí Champagnat va ser un dia ple d’emocions. Com podíem perdre l’oportunitat de seure 
a la taula del Mestre? Formar part d’una mateixa família és una gran esperança! 

 Les innovacions pedagògiques. 
Vaig participar en dos tallers que tenien per tema: «Creem junts» i «I si Leonardo da Vinci tornés?». 
En els tallers s’insistia en la persona, sense tenir en compte el seu talent, les seves fragilitats o els seus 
orígens. Em va colpir l’atenció plena de bondat, com la de Marcel·lí amb el jove Montagne, tant en 
l’acollida dels infants i joves amb les seves dificultats, com en l’organització d’una classe animada per 
a un projecte que fa créixer la persona. 
Conclusió: els joves són la nostra raó de viure. 
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El cinquè Evangeli 
G. André Déculty 

 

L’obra de teatre «Le Cinquième Évangile» (El 
cinquè Evangeli) va posar el punt final a un dia 
molt ric en espiritualitat marista, redescoberta 
amb gran profunditat a través dels dos llocs 
emblemàtics de Le Rosey a Marlhes i La Valla-
en-Gier. Un cop submergits en la figura de 
Champagnat i dels primers germans vam estar 
preparats per degustar la magnífica 
representació d’un període de la vida del 
G. Henri Vergès. 
Em vaig involucrar personalment en la creació 
d’aquesta obra i durant la seva elaboració em 
va fer reflexionar molt. Des d’aleshores, l’he 
vista unes quantes vegades. Durant la Trobada 
d’Obres Educatives es va representar per 

tercera vegada! I em va copsar novament la posada en escena sòbria i evocadora del director, 
Francesco Agnello. El text del germà dominic Adrien Candiard, declamat d’una manera suggestiva per 
Jean-Baptiste Germain, és ple de realisme i de veritat. Evoca preguntes senzilles i concretes: com cal 
viure la fraternitat? Què vol dir respectar la cultura en la qual he nascut o m’he inserit? Quines actituds 
ha de tenir un educador amb els seus alumnes? 
La vida d’aquest germà, especialment els últims anys à Algèria, demostra concretament com estimava 
els joves i el país que l’havia adoptat. Feia créixer els joves fins i tot a través de l’ensenyament de les 
matemàtiques. Els va ajudar a viure un creixement integral, personal, complet. Els va saber 
acompanyar pel camí de la vida posant-se enterament al seu servei. El jove diplomàtic Ahmed, amb 
qui té un intercanvi epistolar, el va anar coneixent de mica en mica. No hi ha cap mena de dubte que 
les seves cartes li van permetre entendre millor qui era per ell el G. Henri, un veritable germà que 
tothom necessita. Des del començament Ahmed va tenir la sensació que la visió que tenia el G. Henri 
sobre els seus alumnes era ben especial, composta de benevolència i do total. L’esguard d’un germà 
més que no pas el d’un pare. Us animo a fer que el vostre entorn descobreixi aquesta figura d’un 
«germà». 
 
 
 
Tradició i canvi educatiu: el rol central de la institució escolar 

Pep Buetas 

 
El segon dia de la trobada d’obres educatives, Ferran Ruiz Tarragó (llicenciat en Ciències Físiques i 
catedràtic de Matemàtiques d’Ensenyament Secundari. Entre juny de 2011 i gener de 2016 ha tingut 
l’honor de presidir el Consell Escolar de Catalunya. Membre del Consell Escolar de l’Estat espanyol en 
aquest període) va fer una presentació sobre innovació als centres educatius. Va voler posar l’accent 
en la importància de la transformació de les organitzacions educatives com la clau per implementar 
qualsevol procés d’innovació creïble i sostenible. Són les institucions les que perduren en el temps i, 
per tant, és a elles a qui correspon crear les condicions per poder innovar des d’una perspectiva 
sistèmica.  
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Riquesa d’exemples i matisos, molta informació i 
saviesa que calia condensar. El temps, inexorable, 
permetia prendre consciència de la profunditat 
del que es presentava, però no per anar més 
enllà. Es generaven més preguntes que no pas 
respostes: com podem ser una institució 
impulsora de la transformació educativa que 
demana el context actual? Quins canvis 
estructurals hem de poder crear per respondre 
millor a la missió que tenim encomanada? Com 
aprofitem el talent creatiu que tenim als nostres 
centres? Com deixem emergir el canvi que vol 
obrir-se pas entre nosaltres? 
Ha estat un inici de la reflexió com a Província. A 
cada un dels països que la componen s’intenta 
donar respostes a la voluntat d’innovar. 
Tanmateix, el repte de treballar conjuntament com a xarxa educativa es presenta sempre com una 
gran oportunitat que hem d’aprofitar. 

 
Una experiència inoblidable 

Rigoutsos Antonis, 

director de l’Escola Primària “De La Salle” d’Atenes. Membre del Consell d’Administració de les 

Escoles de Congregacions Religioses de Grècia 

 
A finals de gener de 2017, vaig viure tres 

dies d’exaltació espiritual. Com a 

representant de les Escoles de 

Congregacions Religioses de Grècia, vaig 

seguir la formació anual organitzada per la 

Província L’Hermitage. 

En un ambient càlid, acollidor i familiar, em 

vaig trobar amb altres persones que, tot i 

venir de països i cultures diferents, estan 

convençudes de pertànyer a la mateixa 

família. Són felices de trobar-se, treballar, 

reflexionar i pregar conjuntament, divertir-

se i imaginar el futur juntes. El seu lligam 

és l’esperit de la gran Família Marista. 

L’ambient tranquil, l’organització perfecta, les comunicacions profundes, els tallers interessants i, 

fins i tot, el bon temps; tot va contribuir a l’èxit d’aquesta formació.  

Desitjo que Marcel·lí Champagnat protegeixi i inspiri tots els germans i laics que continuen la seva 

missió per tal de transmetre-la a les futures generacions. 

Molt i molt agraït per l’experiència inoblidable que he viscut.  
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TROBADA DE JOVES DE LES ESCOLES DE LA XARXA 

MARISTA DE FRANÇA  

 
Veronique Décamps 

 

Els joves alumnes de 

Secundària de les nostres 

escoles maristes de França 

esperaven amb gran 

impaciència els tres dies de 

trobada a Notre-Dame de 

l’Hermitage. 

Alguns d’ells ja havien viscut 

aquesta experiència els anys 

anteriors i n’havien parlat amb 

entusiasme amb els seus 

companys. 

Aquest any, la trobada va 

durar tres dies per marcar el 

bicentenari de la fundació de 

l’Institut Marista. 

Tres dies intensos durant els quals s’han teixit lligams d’amistat a través de tallers, com ara la 

realització d’un «agafa somnis» (segons el tema de l’any), la descoberta del missatge de Marcel·lí, 

a més de la representació d’una comèdia musical, la visita a Notre-Dame de Fourvière a Lió, la 

preparació de la celebració d’enviament, sense oblidar, naturalment, la vetllada de Harry Potter 

tan esperada. No oblidem tampoc la presentació del projecte de solidaritat amb Hongria. 

La celebració d’enviament, a la capella de Notre-Dame de l’Hermitage, va impressionar molt els 

joves. Van experimentar molta emoció i joia a través dels cants, els textos i el símbol dels coloms. 

Com dèiem abans, aquest moment especialment fort no els va deixar pas indiferents, sinó tot el 

contrari! 

Els nostres joves maristes van marxar una mica melancòlics però entusiasmats, disposats a 

compartir i realitzar projectes amb els seus companys de classe, a partir de tot el que havien viscut 

durant aquests tres dies. 

 

 

PER QUÈ DEDIQUEM UN CAP DE SETMANA A LA 

INTERIORITAT I A LA PREGÀRIA?  

 

G. Josep Antoni Molina 
 

Respondre a aquesta pregunta que ens van fer per tal d’escriure aquestes línies no resulta gens 

complicat donat que els motius són clars i senzills.  

En primer lloc, aquest temps, aquesta proposta, neix com a resposta a la demanda dels joves de 

poder tenir un espai on fer SILENCI, REFLEXIÓ, ORACIÓ i TROBADA amb un mateix i amb el Déu de 

Jesús.  

D’altra banda suposa oferir un temps de desconnexió de la rutina i de la intensitat del dia a dia 

per tal de connectar amb el nostre interior i cercar camins de trobada amb l’experiència de vida 

de Jesús, el seu Evangeli i el seu compromís de viure pels altres.  
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De la mateixa manera aquest temps 

d’interioritat i pregària representa justament 

això: exercitar les dinàmiques que ens ajudin 

a reflexionar, a pregar des de la quietud i el 

silenci, a contemplar la meravellosa natura, 

la creació... i també a conviure, des de 

l’alegria de saber-nos en camí sempre, en 

comunió amb els altres i compromesos amb 

el nostre món, amb la nostra realitat 

quotidiana, per tal de ser capaços, com el 

Crist, de transformar amb Cor i Solidaritat 

concreta el nostre entorn quotidià. 

 

 

«SIGUES!»: EL LEMA DE LA PASQUA JOVE D’HONGRIA 

 

G. Jaume Bofarull 

 
Del 13 al 16 d’abril, a Hongria, 

celebrarem la tercera Pasqua 

Jove. Tot i que els germans 

d’Hongria no estem 

directament implicats amb la 

pastoral juvenil, aquesta 

realitat de la Pasqua Jove és 

motiu d’alegria i un regal de 

Déu per a nosaltres.  

Tot es planifica i s’organitza a 

través d’internet. Per a 

l’organització de la Pasqua 

Jove comptem amb els 

escolapis Gábor i László de 

Sátoraljaújhely, que ens ofereixen l’estructura i preparen les celebracions, a més de formar part 

del grup organitzador. També comptem amb la germana Márta, de la congregació hongaresa de 

les Petites Germanes de Sant Francesc (Szent Ferenc Kisnővérei), amb dues laiques vinculades 

als germans, Csilla i Orsi, que, juntament amb els germans de la comunitat de Karcag, tenim cura 

de l’organització, planificació i execució de la Pasqua. Formem un bon equip! 

Des del mes d’octubre, cada mes enviem una carta pasqual per motivar sobre el lema d’aquest 

any: «Sigues!» (Legyél!). L’enviem per internet als 33 joves que els últims anys han participat a la 

Pasqua perquè, al seu torn, la reenviïn als seus amics de grup de vida.  

Cada any realitzem un pòster amb el lema, que enviem a les parròquies, a algunes escoles 

religioses i a la pastoral gitana d’Esztergom i, a través del grup marista de Győr, a l’antiga escola 

marista «Apor Vilmos». 

Amb el lema d’aquest any volem convidar els joves a ser protagonistes de la seva fe, protagonistes 

del seu present i del seu futur. A ser persones plenes, compromeses amb el seu creixement 

personal i interior. Convidem els joves a ser com Jesús, el nostre model de referència. Les 

catequesis, el silenci, les celebracions litúrgiques, els diàlegs per grups, la pregària, els moments 

festius del compartir formen una unitat, un estil de viure la fe, de créixer-hi. 
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PASQUA JUVENIL DE LES AVELLENES  

 

G. Xavi Gual 
 

En finalitzar la Quaresma, al voltant de 300 

joves, de 16 anys en endavant, ens apleguem 

al Monestir de les Avellanes per celebrar la 

Pasqua Juvenil. Són dies intensos de 

compartir, d’interioritat i de pregària 

recordant i actualitzant el pas de Jesús de 

Natzaret pel nostre món i per la nostra vida. 

Des del mes de novembre, un grup nombrós 

de joves i germans ens trobem per somiar 

com volem la Pasqua d’aquest any 2017. Un 

any en què, a banda de celebrar el que 

pròpiament és la Pasqua, ens unim a la 

família marista per celebrar el bicentenari de 

la fundació dels germans a La Valla. Per 

aquest motiu, el lema triat per a l’ocasió és: «Amb Maria, ADN». Maria és la dona i mare que ens 

mostra Jesús i ens acompanya en el seguiment del seu fill. Nosaltres, cristians i maristes, portem 

el seu ADN, que ens fa «activistes de la novetat». Amb aquest eslògan fem palès el desig del 

compromís amb el Regne sent persones utòpiques, inconformistes, profètiques, despertes i 

dinàmiques. 

El Regne és quelcom sempre nou que cal fer néixer dia a dia en les nostres vides i en la nostra 

realitat. El mateix passa amb el carisma marista. A cada Pasqua, o en aquest bicentenari, se’ns 

convida a un nou començament, a fer realitat la novetat del Regne. Tal com diu Emili Turú, Superior 

general, no es tracta de reproduir el passat, sinó d’anar a l’arrel i actualitzar l’essència. 

Durant el Dijous Sant celebrem el servei i la donació als altres. Divendres Sant ens fem conscients 

del dolor, de la injustícia, de les creus, a vegades absurdes, que carreguem; acompanyem Jesús 

en el seu acte d’amor més gran: la mort en una creu. Dissabte esclata la VIDA, l’esperança i la 

seguretat que la mort i la foscor no són les darreres paraules. Finalment, Diumenge de Pasqua 

ens sentim enviats per la comunitat cristiana a ser testimonis d’aquesta vida, a cridar que el Regne 

és possible aquí i ara. 

La dinàmica pasqual té sentit perquè des del camí personal es viu en comunitat. Tota la Pasqua 

Juvenil està feta per facilitar moments personals de silenci, moments de celebració, moments de 

compartir en grup amb persones que estan fent el mateix camí de recerca i vivència, moments de 

música i festa, moments de servei. 

En definitiva, quatre dies intensos per a cadascú i per a la trobada personal i comunitària amb el 

Déu de la vida, el Déu de Jesús de Natzaret, seguint el model de Maria. 

Bona Pasqua. 
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 JOVES MARISTES EN ACCIÓ  
 

Mariliza Kritikou, Markos Palamaris 

 
El grup Joves Maristes en acció, 

impregnats de la celebració del 

bicentenari de la fundació dels Germans 

Maristes, es mobilitza amb dues 

activitats a banda de la preparació de la 

Pasqua: 

 Un grup d’onze membres del grup 

participaran a la Pasqua de les 

Avellanes, a Catalunya, del 12 al 17 

d’abril. Allà, aquest grup tindrà 

l'oportunitat d'experimentar d’una forma 

diferent, la passió i resurrecció de nostre 

Senyor. 

 En sintonia amb el tema de la 

Pasqua de les Avellanes «Amb Maria, ADN: activistes de la novetat», el nostre equip organitzarà 

una jornada completa amb diverses activitats (testimonis, jocs, construccions, debats, 

celebracions) per als adolescents de les escoles maristes gregues. Els joves tindran l'oportunitat 

d'experimentar, amb un enfocament diferent, el sentit de la Pasqua cristiana, amb una proposta 

a l’estil de la família marista. 

El grup Joves Maristes en acció vol posar en relleu que la Pasqua és el període més important de 

l’any cristià: per a la reflexió, la vivència i el despertar de la veritable consciència cristiana. 

 

 


