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PREMIS D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
Christophe Schietse
S’han rebut un total de 23 treballs al
premi Jean-Baptiste Montagne i 4
treballs al premi Germans Maine i
Felip. Gràcies a tots per compartir les
vostres experiències.
Heus ací els treballs premiats:
Premi
Títol
Montagne
1r
PROJECTE ADOB

2n
3r
Accèssit
Accèssit

Léonin Alumni Maristes Universalis
Mentoring
Les astronautes maristes dans
l’espace
Mullem-nos!

Accèssit

Construction d’un chemin
interreligieux
Créons ensemble

Accèssit

Digital Game

Accèssit
Accèssit

Emergency Lessons
Λογοπεδικός στο Νηπιαγωγείο
Λεοντείου
Szeressétek egymást!

Accèssit

Autor

País

Pere Castanyé Muñoz
i Isabel María Giles
Chacón
Panagiotis Mamalis

Catalunya

Nadine Sens-Clémens

França

Equip Educatiu de
l'Associació Gabella

Catalunya

Brigitte Glanzmann

França

BTS art graphique st
Jo les Maristes
Marseille
Lakis Varthalitis Maria Roussou
Pantelis Zouras
Φωτίου Αναστασία

França

Jobbágy Dóra, Suszter
Zoltánné, Danielné
Kacsó Andrea

Hongria

Grècia

Grècia
Grècia
Grècia

Premi Maine - Felip
1r

Títol
Meraki day 2017

2n
Accèssit

Esplai MOAR
Pangea

Autor
Agrupament Escolta
Albada (PionersCaravel·les)
Laia Jiménez Prat
Àngel Domingo Lahuerta

País
Catalunya

Catalunya
Catalunya

PELEGRINATGE A MONTSERRAT
G. Xavier Gual
200 i +, Viu el somni! Sota aquest lema i durant tot
aquest any hem celebrat el bicentenari de la
fundació dels germans a La Valla. Un somni viscut
avui amb intensitat i en família marista.
“200 anys i més” de vida, “1500 persones i més”
caminant per celebrar plegats el bicentenari, molts
i molts quilòmetres recorreguts que escurcen les
distàncies entre tots els qui estimem la vida
Marista.
Els passats 13 i 14 de maig, la geografia catalana
s’omplia d’una multitud d’infants, joves,
educadors, animadors dels moviments juvenils i
famílies que avançaven a pas valent cap a la
muntanya de Montserrat, al cor de Catalunya, per celebrar i agrair a la Moreneta el camí fet pels
maristes al llarg de la seva història.
La jornada començava des de diferents indrets:
Mataró, Badalona, Barcelona, Rubí, Lleida,
Collbató, Terrassa, Olesa de Montserrat, Igualada,
Monistrol o Vacarisses. Diferents reptes, un mateix
objectiu. S’esperaven hores de caminar plegats, de
pregar junts, de compartir experiències, hores
d’ajuda mútua, d’esforç i superació, d’alegria i de
valentia. De ben segur que el camí d’aquests 200
anys també ha estat ple
d’aquestes sensacions i
emocions.
Mirades de complicitat
s’intercanviaven a l’arribar a la plaça del Santuari, on un grup de
persones repartien una xocolata més que merescuda. L’arribada de les
diferents rutes portava al retrobament de les persones que a poc a poc
van anar omplint l’espai i que esperaven per entrar a la basílica i celebrar
l’Eucaristia.
La celebració, preparada i animada des dels diferents llocs d’origen, ens
va recordar que som passat, present i futur; som la vida marista que
camina vers un nou començament ple de reptes dels quals, tots
nosaltres, en som protagonistes.
Finalment, havent retornat a la plaça, els somnis i reptes que ens
marquem per al nostre futur s’enlairaven en forma de globus, mentre una
persona de cada centre educatiu bufava les espelmes d’un 200 gegant.
Ara és el moment perquè els Maristes de Champagnat del segle XXI ens
comprometem, en l’esguard de la Bona Mare de Montserrat, a fer realitat aquí i ara el somni que
va començar fa 200 anys al poblet de La Valla.
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FORMACIÓ PROVINCIAL MISSIÓ EVANGELITZADORA
MARISTA
Kardosné Szilágyi Anikó
La formació provincial per la missió marista
no va ser simplement formació. A part que
en analitzar la realitat que ens envolta vaig
descobrir moltes de les característiques de
la societat en la qual viuen els joves, també
vaig tenir temps de conèixe’m a mi mateixa
d’una manera més profunda.
Durant la formació vaig sentir l’amistat dels
educadors que vaig conèixer allà. La relació
que hi vam establir es van reforçar durant
les dues trobades que vam tenir al llarg de
l’any. Des del mutu coneixement i
descobriment dels punts comuns a les
Avellanes, fins a l’Hermitage, on vam tenir
moments per a les converses personals.
A la formació, vam rebre informació molt
interessant, intercanvi d’experiències, treball en grup o treball creatiu, amb espai per a la diversió
i excursions pels llocs més significatius de la vida de Marcel·lí
No és cap sorpresa que em vaig enriquir molt. Em vaig enriquir de coneixements, vivències,
experiències i contactes personals. A causa de tot això m’agradaria que s’afegissin a aquests tipus
de formacions com més companys, com més educadors maristes millor, per augmentar el grup de
persones “enriquides”.

Marta Portas
Dins del programa formatiu de la província
un any més s’ha portat a terme la formació
en Missió Marista Evangelitzadora. Al llarg
d’aquest any hem tingut tres moments, en
espais diferents, repartits en els tres
trimestres del curs. Un primer a les Avellanes
amb tots els participants, un segon s’ha
gestionat a cada país de la província i un
tercer a l’Hermitage de nou tots junts.
Aquest últim, del 24 al 28 d’abril, que ha
tingut lloc a la casa de Notre Dame de
L’Hermitage. Durant aquests dies, 36
educadors hem tingut l’oportunitat de
connectar amb els orígens, trobar-nos i compartir amb la comunitat de l’Hermitage, conèixer el
testimoni personal de companys i companyes maristes d’altres països, recórrer els llocs maristes
i sentir molt propers els moments viscuts per Champagnat i els primers germans... Tot plegat han
estat elements per poder aprofundir i revitalitzar la pròpia vocació com a educadors. Educadors
maristes que volen continuar educant els infants i joves amb respecte i estima i fer xarxa per seguir
creixent en el compromís amb la missió marista sent testimonis de l’Evangeli de Jesús.
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Stella Mavrou
Inspirat per la visió de Marcel·lí Champagnat
d’educar bons cristians i ciutadans honestos
a través de l’ensenyament, un grup de sis
persones de dos centres maristes a Grècia,
el Lycée Léonin de Néa Smyrni i el de
Patissia, ha tingut l’oportunitat i la
benedicció de participar en una experiència
vital de reevangelització.
Aquesta formació, adreçada a representants
de les obres educatives i socials de la nostra
província, s’ha dut a terme en dos llocs molt
lligats a la tradició marista: les Avellanes i
Notre Dame de l’Hermitage, el mes de novembre del 2016 i l’abril del 2017. Els participants s’han
sentit part d’una gran missió que consisteix a transmetre l’espiritualitat cristiana a tots els infants
i joves, sobretot als més necessitats.
Sens dubte, aquesta experiència ha estat molt intensa, perquè hem tingut l’oportunitat de
redescobrir l’origen del nostre carisma i de prendre consciència que formem part d’una comunitat
internacional que comparteix la mateixa visió i el mateix entusiasme (ἐνθουσιασμός,
enthousiasmós en grec antic, que significa originàriament inspiració).

Loïc Hugueville
Aquest curs he tingut l’oportunitat de viure
la Formació Marista d’Evangelització. A
continuació, en poques línies, compartiré el
meu testimoni sobre aquesta meravellosa
experiència.
Quan el meu responsable de la Tutela,
Christophe Schietse, va sol·licitar una plaça
perquè participés en aquesta formació, vaig
acceptar sense saber gaire què esperar-ne...
La formació que hem viscut aquest any
trenca els esquemes tradicionals i surt dels
temes i dinàmiques que acostumem a
tractar a les formacions. Així doncs, parlaria
més d’experiència que no pas de formació. Es tracta de deixar-se anar amb una dinàmica pensada
per fer que els participants tornin a sentir i prenguin consciència de la força de la xarxa marista.
Després d’una setmana en el magnífic marc de les Avellanes, a Catalunya, vam visitar l’escola
francesa Raoul Follereau (Chazelles sur Lyon), abans de passar una setmana a l’Hermitage, a les
arrels de Marcel·lí.
Aquesta experiència ha servit per estrènyer llaços fraternals amb els nostres companys de França,
Catalunya, Grècia i Hongria, però sobretot ha estat una experiència de vida interior, personal; un
temps de pausa enmig d’una vida professional atrafegada, que ens ha permès qüestionar-nos el
sentit de la nostra missió.
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JORNADA CHAMPAGNAT A HONGRIA
Karcag
Kalocsai Lászlóné
Cada any, el dia 6 de juny, celebrem a
l’escola Szent Pál de Karcarg el dia de
Champagnat, fundador dels Maristes.
Aquest any del bicentenari vam organitzar
les activitats perquè els nostres alumnes
aprofundissin el seu sentiment marista.
Al començament del dia vam pregar junts,
vam cantar i després vam escoltar una carta
que ens va escriure Marcel·lí. Els nens del TIP
ens van representar una part de l’obra de
teatre sobre la vida de Marcel·lí.
Seguidament ens vam dividir en dos grups.
Un dels grups va anar a plaça principal de la
ciutat per dibuixar a terra els logos i diferents
motius maristes. L’altre grup va fer la
mateixa activitat al pati de l’escola. En sortir, vam rebre una samarreta del bicentenari.
El dia va acabar amb una gimcana esportiva. Els alumnes van competir en set proves amb grups
de diversos cursos barrejats.
Va ser un dels matins més bonics del bicentenari.

Esztergom
Lévay Edit
El Centre Marista A MI Házunk d’Esztergom el
9 de juny de 2017 va celebrar el dia de
Marcel·lí, que aquest any tenia un sentit
especial a causa de la celebració del
bicentenari.
Vam començar al parc del centre amb una
gimcana gegant. Es van fer quatre equips
barrejats entre els d’Infantil, els d’escola
Primària i Secundària. Els nens van gaudir
molt i van competir alegrement durant el joc.
Després de la gimcana vam anar al Danubi,
on vam llançar a l’aigua els vaixells que
havien preparat els nens. Vam finalitzar el dia
al Centre, on el grup de petits i de mitjans ens
van obsequiar amb un ball. Després vam anunciar els resultats del joc i, amb un berenar, vam
tancar el dia.
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JORNADA CHAMPAGNAT A GRÈCIA
Theodoros Roungeris
La Família Marista i els Joves Maristes en Acció recorden sant Marcel·lí Champagnat
El dimarts 6 de juny de 2017, el mateix dia
de la festa de sant Marcel·lí Champagnat, es
va celebrar una missa a les capelles dels dos
centres del Lycée Léonin, un a Néa Smyrni i
l’altre a Patissia, en la qual van participar
alumnes catòlics de les escoles de Primària,
així com els membres catòlics del personal.
Després de la missa, els Germans Maristes
van oferir a tots els membres del personal
educatiu, administratiu i tècnic dels dos
centres maristes la icona de sant Marcel·lí
pintada per M. Nektarios Mamaïs, professor
de teologia del Lycée Léonin de Néa Smyrni.
A la tarda, es va celebrar la missa a l’església
de l’Anunciació, a Kallithéa, en la qual van
participar els Germans Maristes de Grècia,
un gran nombre de laics fidels i membres del
personal del Lycée Léonin de Néa Smyrni, del
Lycée Léonin de Patissia i del Centre Social «Cœur sans Frontières» (Cor sense Fronteres) a
Acharnès.
Cal destacar la participació a la celebració dels Joves Maristes en Acció que, inspirats pels principis
i els valors maristes, van fer la lectura de la Carta Apostòlica i van interpretar uns cants amb
instruments musicals.
També s’ha de remarcar el gest que els
Joves Maristes en Acció van dedicar als
Germans Maristes: els van regalar una
icona emmarcada elaborada per ells
mateixos amb motiu del bicentenari de
l’Institut. A sobre de la icona hi ha un rosari
amb tres nusos que simbolitzen
l’obediència, la humilitat i la pobresa. A
més, es pot veure la xifra 200 incrustada
amb uns claus, com els que Marcel·lí va
fabricar i vendre per obtenir els recursos
necessaris per a la construcció de Notre
Dame de l’Hermitage.
Tots desitgem que aquest acte representi
l’ocasió, d’una banda, de prendre plena
consciència de l’obra del nostre fundador
i, d’altra banda, de la forta responsabilitat
que assumim com a hereus seus.
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JORNADA CHAMPAGNAT A FRANÇA
Chazelles sur Lyon
El 6 de juny els infants de l’escola Raoul Follereau van celebrar la festa de sant Marcel·lí amb una
flashmob que van preparar tots junts amb la cançó de JJ Goldman «J’irai au bout de mes rêves».
Els més grans van preparar la coreografia i, els més petits, vestits de colors, van formar un cor
molt vistós amb els seus grups de ball. Cada classe va poder confeccionar als tallers de treballs
manuals uns atrapasomnis que decoraran l’escola fins a final de curs.

La Valla
També vam passar un bon dia seguint els passos de Marcel·lí
Champagnat. Amb tots els alumnes de l’escola, acompanyats
per pares i avis, vam baixar a peu des de La Valla fins a Notre
Dame de l’Hermitage, on vam tenir un temps de convivència
abans de tornar a pujar els camins escarpats!

Marsella
Pelegrinatge dels alumnes de 6è i 5è de l’escola amb una
Eucaristia celebrada a Notre Dame de la Garde com a punt àlgid
de la jornada. Després vam poder gaudir d’una festa organitzada
pels joves, els beneficis de la qual aniran destinats a les nostres
obres socials de Karcag i Esztergom.
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Le Cheylard
Fabien i Antony
Vam passar un dia de Sant Marcel·lí molt
bonic, a Le Cheylard, a la regió de l’Ardèche.
Vam córrer per Marcel·lí Champagnat en
companyia de tots els alumnes, la comunitat
educativa, els pares i quatre escoles del
sector convidades per a l’ocasió.
Bona festa de Sant Marcel·lí!

Saint-Pourçain-sur-Sioule
A Saint-Pourçain, la festa va començar la tarda del 6 de juny amb l’obra de teatre «Si Molière
m’était conté» (Si Molière pogués parlar). Com a enllaç amb el lema pastoral de l’any «Viu el somni»,
els alumnes van reflexionar sobre la vida de Molière, el qual va rebutjar el destí que el seu pare li
havia reservat (tapisser del rei) per viure el somni de ser dramaturg. Així doncs, a través de l’obra,
van viatjar des del somni de Molière fins al somni fet realitat, a través de cants reescrits per a
l’ocasió, danses i fragments d’algunes peces.
Els alumnes van penjar 200 somnis al mural del pati i la missa de Sant Marcel·lí es va dur a terme
diumenge amb la presència de la coral de l’escola.
Bona festa a tothom!

Mulhouse
Vam rebre una contacontes per als estudiants de Secundària i les tres classes de
teatre de l’escola. A més, aquestes tres classes de teatre van organitzar i
interpretar la comèdia musical «Avec Toi, Marcellin» (Amb tu, Marcel·lí), per als
alumnes de Primària.
La celebració de Sant Marcel·lí va començar amb una pregària comuna i un cant.
Per acabar la jornada vam compartir el pastís de Sant Marcel·lí amb tots els
alumnes a l’hora del pati.
Bon Sant Marcel·lí!
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JORNADA CHAMPAGNAT A CATALUNYA
Feliç dia de Sant Marcel·lí Champagnat!
Raül Cabús

El dia 6 de juny tots els maristes a nivell mundial van celebrar la festivitat de Sant Marcel·lí
Champagnat, enguany amb un accent especial en la celebració del bicentenari marista.
La celebració del bicentenari ens ha donat empenta per poder arribar millor als infants i joves amb
la figura de Marcel·lí Champagnat com a referent, aprofundint en la seva vida i missió. És per això
que les províncies que tenen obres a l’estat espanyol coordinades per la CME (Conferència Marista
Espanyola) han elaborat tot un seguit de propostes didàctiques per a les tutories dels diferents
cursos per aprofundir en els valors maristes a través de Marcel·lí.
Juntament amb aquestes tutories proposades des de les escoles i obres s’han realitzat diferents
activitats en el dia d’aquesta festivitat tan important per als maristes com celebracions
eucarístiques i moments commemoratius.
Hem recollit alguns d’aquests moments a través del web www.bicentenarimarista.cat per celebrar
en xarxa el dia de Sant Marcel·lí Champagnat. Enguany, amb motiu del bicentenari, s’ha realitzat
un petit moment comú a totes les escoles, amb l’elaboració d’un 200 gegant al pati de l’escola on
ha participat tot l’alumnat.
Podeu veure tota la celebració marista en aquest dia a Twitter amb les etiquetes: #diachampagnat,
#bicentenarimarista i #MillionMarists.

LEMA PASTORAL PER AL CURS 2017-18 : MOU-TE!
Jordi Vicente
El curs 2017 i 2018 es dinamitzarà amb el lema “MOU-TE!”. Després de centrar-nos en la
transversalitat del bicentenari marista en els últims anys, el lema d’aquest curs ens fa una crida
a ser continuadors de la celebració però des de la dinàmica personal i el compromís amb els altres.
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Tot està en moviment i aquest moviment és necessari perquè continuï
havent-hi vida: la rotació i la translació terrestre, l’òrbita lunar, les
plaques tectòniques, el cicle de l’aigua. Aquests moviments són
imprescindibles perquè hi hagi equilibri. En les persones també hi ha
moviments vitals: la respiració o el parpelleig dels ulls, el moviment de
deglució o de digestió dels aliments. Fixa’t en el moviment de sístole i
diàstole del cor: el cor és el motor del nostre cos i va lubricant els
circuits perquè la resta del cos pugui fer la seva funció. Què ens impulsa
a moure’ns?
Quan alguna cosa es mou, o quan la movem, la canviem. Podem
canviar la seva posició, podem canviar la seva forma, podem canviar
alguna de les seves parts. Hi ha gestos que també fan canviar: un petó,
una abraçada, una mirada de complicitat, uns copets a l’esquena… Quan ens movem també
canviem. Canviem la nostra manera de veure les coses, la nostra manera de relacionar-nos, la
nostra manera de fer.
El moviment, per tant, és una oportunitat de canvi i transformació. Cadascú de nosaltres som
agents de canvi, persones que podem canviar la realitat que ens envolta. Quan et mous per algun
motiu i generes un canvi, pots ser un punt de referència per a altres persones que encara no
s’hagin aixecat. El moviment és contagiós, ja que interpel·la els que tens al teu voltant i pots
inspirar nous moviments personals i grupals de canvi.
La comunitat o grup la formen persones que, com tu, comparteixen un projecte, un somni que es
vol assolir. Aquestes persones es mouen per ser agents de canvi. Els dons i les inquietuds de
cadascú s’uneixen i donen força al moviment.

Jesús es mou i et mou
Ell és el primer que es mou: va al desert, cura els malalts, anuncia el Regne amb les seves paraules
i els seus gestos, tota la seva vida és un moviment. Surt a la perifèria de la seva societat.
Et crida a moure’t com Ell en la promoció de la dignitat de les persones, el respecte dels drets
humans, a anunciar el nou Regne basat en l’experiència de l’amor.

Maria es mou i et mou
Maria diu sí al projecte de Déu i durant la seva vida és
coherent a aquest sí, acompanyant en silenci el seu Fill en el
seu anunci del Regne. Està present en el moments clau de
Jesús i de la vida de la primera comunitat cristiana. Ella és
exemple de mobilitat silenciosa i d’acompanyament de les
persones en el seu moviment cap a Jesús i el Regne. Com
encarnem el moviment de Maria a les nostres vides?

Marcel·lí es mou i et mou
Marcel·lí des de petit està atent a les necessitats de la seva
família i el seu poble. Ja quan és sacerdot va a la recerca dels
més desfavorits, els anomenats «Montagne», i es desplaça
cap a la necessitat. És el primer a agafar un pic i una pala per
construir una comunitat. I avui, a l’inici del tercer centenari, ens convida a actualitzar la seva vida
i els seus passos. Un nou començament implica nous moviments de canvi i de transformació per
a la vida marista d’avui. Què estàs disposat a moure en aquest nou començament?

NOUS LLENGUATGES PER A UN TEMPS NOU
Tot el material explicat i molt més s’ha elaborat per a donar un servei educatiu i pastoral a les
escoles maristes de la província. Un any més, moguts per l’esperit ens esforcem a ser creatius per
a portar la Bona Notícia de Jesús als infants i joves amb un llenguatge innovador.
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EL VÍDEOCLIP
Pots veure el vídeo clip i la cançó que s’ha elaborat des de l’equip de pastoral i en col·laboració
especial amb l’escola Maristes Igualada. Enllaç del vídeo: https://youtu.be/jPaGVh9TvgQ
La Coordinació i creació del videoclip s’ha dut a terme des de l’Equip de Pastoral Fundació
Champagnat - Maristes L’Hermitage.

Vídeo
Actriu principal: Carmen Rosich (alumna de 1r ESO a Maristes
Igualada)
Càmera i gravació: Pere Pifarré, David Mateu, Raül Cabús i
Ramon Rúbies
Edició: Ramon Rúbies

Coreografia i ball
Xavi Gual
Eva Company

Música
Composició i lletra: Jordi Vicente i Xavi Gual
Arranjament musical: Raül Juan
Veu: Raquel Díez (alumna de 1r de Batxillerat a Maristes Champagnat-Badalona)
Acompanyament i suport: Helena Beltran
Sent com batega el teu interior.
Deixa els sorolls, escolta el teu cor.
I nota l’aire que ve i se’n va
de fora a dins i de dins a fora.
Atent als gestos del teu entorn
transformadors de la realitat.
Les abraçades que ens uniran
amb la mirada sempre nova.
I si vols venir, sense por a saltar,
sense por a arriscar, és hora de somiar,
És la teva opció, surt del teu confort,
Quin és el motor que sempre mou el teu cor?
MOU-TE! TU ETS EL CANVI
EL CAMÍ JA HA COMENÇAT
ARRISCA’T A BUSCAR
FES UN SALT A LA NOVETAT
MOU-TE A LA UTOPIA
CAPGIRA EL MÓN AL TEU VOLTANT
NOUS REPTES, NOVES PREGUNTES
DANSANT AL RITME DE L’AMOR
Les perifèries ens cridaran
per ser resposta en l’actuar.
La nostra vida te més sentit
si som regal, donant la vida.
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Un moviment en fraternitat
com a Maristes de Champagnat
per ser llevat en la realitat,
ser signes vius avui i esperança.
I si vols venir, sense por a saltar
Sense por a arriscar, és hora de somiar,
És la teva opció, surt del teu confort,
Quin és el motor que sempre mou el teu cor?

LA CREACIÓ DEL PÒSTER
L’autor del cartell és Ignasi Flores, professor de l’Escola Anna
Ravell. El lema «Mou-te!» ens impulsa al dinamisme i al
moviment. Seguint aquesta línia, el cartell ens convida a
treballar, a nivell general, les següents idees i dimensions:
L’espiral com una metàfora del dinamisme a la pròpia vida pel
que fa a la dimensió vocacional. Així ens imaginem el moviment
vocacional com un dinamisme de la persona que es concreta
de dins cap enfora i viceversa. Al cartell s’ha expressat amb una
fletxa en forma d’espiral que convida a realitzar a la vida
moviments que surten del propi discerniment interior per donar
respostes a l’exterior d’una manera compromesa. Amb altres paraules, moure’s amb sentit, trobar
sentit a la pròpia existència a partir del moviment que ens proposa Jesús de Natzaret a les nostres
vides.
Com un tauler de joc: una altra idea que s’integra al cartell és la possibilitat de funcionar com a
tauler de joc on cada casella expressa una situació o un aspecte simbòlic que es pot traslladar a
les pròpies vides. El nostre Déu encarna en la nostra situació vital concreta i en les nostres
opcions. Per tant, els elements del tauler de joc ens ajuden a reflexionar sobre com ens movem,
per què ens movem i per a què ens movem, i si aquest moviment és realment significatiu a les
nostres vides.
Els personatges del cartell expressen diferents actituds davant la vida. La nostra realitat és
dinàmica, fluctuant, immediata. La nostra vida comporta una diversitat d’experiències mentre
caminem, creixem, caiem, reflexionem, tornem a començar, ens aixequem... Davant la pròpia vida
el que canvia és l'actitud personal. Com ens situem? Com ens movem?

MARISTES RUBÍ CELEBRA LES NOCES D’OR
Cristian Peralta
L’escola Maristes Rubí està d’aniversari. El dia 8 de juny va oficialitzar-ho amb una festa al nou
pavelló de l’escola. Amb la presència de les autoritats locals i els responsables d’educació de la
Generalitat, la cerimònia va tenir com a protagonistes alumnes de diferents promocions.
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L’acte, que va tenir com a eix temàtic la creació d’un pastís de 50
aniversari amb el mateix nombre d’espelmes-missatge, el van
presentar els exalumnes Aitor López –estudiant de medicina i millor
nota de les PAU 2011– i Rubén Cabús, periodista a Rubi.tv i
ambientòleg. Durant la celebració,
els assistents van poder escoltar
els records de la primera promoció,
conèixer la història del centre de la
mà del també exprofessor Eduard
Puigventós, o veure els cinc darrers
directors de l’escola: Valentí Alarcón, el germà Manel Martín,
Francisco Martínez, el germà Fèlix Rodríguez i el germà Gabriel
Villa-Real.
La festa, que va servir per al retrobament d’estudiants de
diferents promocions i professors, va tenir com a moment
cabdal el discurs del germà provincial de L'Hermitage, Pere
Ferré, que va destacar els valors de la missió marista. Tot
plegat, amenitzat amb les actuacions musicals dels
exestudiants Roger Margarit i Aleix Mercadal, que van posar el
toc artístic a la festa d’aniversari.

20 ANYS DEL CRAE LA LLAR D’IGUALADA
Cesc Elías
El divendres 7 d’abril el CRAE La Llar va
celebrar a la Biblioteca Central d’Igualada
l’acte institucional de la celebració del 20è
aniversari de la seva posada en marxa. Va
consistir en una taula rodona que portava per
títol: 20 anys. I ara què? Reptes de futur.
En l'acte hi van intervenir Cesc Elías, director
del CRAE La Llar d'Igualada; Araceli Lázaro, qui
era responsable dels centres a la província de
Barcelona quan es va crear la Llar. Després va
ser secretària de l'Observatori dels Drets de la
Infància i analista de polítiques socials i
programació; Joan Beumala, referent del
CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil) Anoia i Max, un jove extutelat del
CRAE, que va oferir el seu punt de vista i la
seva visió de les necessitats dels centres.
Els ponents es van plantejar els reptes de futur dels CRAE i van coincidir a dir que la gestió s'ha
de centrar molt més en l'atenció personalitzada a les persones: “L'objectiu de l'atenció social
hauria de ser posar el nen i el jove al centre".
A l’acte hi van assistir una seixantena aproximada de persones entre les quals hi havia l’Equip
Directiu i el patronat de la Fundació Champagnat, educadors del centre així com diferents
professionals de serveis que, d’una manera o altra, intervenen en l’acció educativa d’aquests
infants i joves.
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Cal esmentar que també es van projectar fotografies dels 20 anys a través de les quals es podia
anar desgranant l’evolució tant de l’espai físic com de molts educadors i infants i joves que han
fet créixer aquest projecte.
En acabar la taula rodona es va obrir un torn de paraula per a la participació del públic assistent i
per finalitzar l’acte es va fer un petit piscolabis en els mateixos espais de la Biblioteca Central.
Uns dies més tard l’equip actual d’educadors i la totalitat dels infants i joves del CRAE van
participar en una jornada ludicofestiva amenitzada per una professional de l’espectacle en els
espais del teatre Grec de Barcelona, el Poble espanyol i l’Institut del Teatre, que va cedir
desinteressadament els seus espais per a aquesta jornada de germanor.

CELEBRACIÓ DEL 50è ANIVERSARI DE LA PRESÈNCIA
DELS MARISTES AL BARRI DE LES CORTS DE
BARCELONA
Raimon Novell Donat
El col·legi Maristes Sants-Les Corts ha estat celebrant
des del gener de 2017 el 50è aniversari de la seva
presència al barri de les Corts. Els dies 28, 29 i 30 d’abril
es va fer una Festa de l’Esport. Van ser tres dies
d’activitats esportives (patinatge, bàsquet, futbol sala,
natació, tallers i altres activitats) amb els nostres
alumnes i famílies i invitant altres escoles del barri i de
Barcelona.
El divendres 9 de juny es va oficiar una eucaristia del
50è aniversari amb la presència de l’arquebisbe de
Barcelona a la Parròquia de Santa Maria del Remei de les Corts. I finalment el dissabte 17 de juny
es va celebrar l’acte central del 50è aniversari del col·legi de Les Corts. Alumnes, famílies,
professors i germans en vàrem aplegar en una matinal festiva amb música i amb la presentació
del llibre que estem editant “Maristes Les Corts: 50 anys, 50 testimonis”. A l’acte central va parlar
un alumne (Albert Plana) que l’any vinent iniciarà el seu pas per Les Corts i va mostrar la seva
il·lusió per formar-se acadèmicament i com a persona en els propers anys en el nou edifici.
Presidents d’AMPA passat i actual (Francesc Cabedo i Juan José Tascón) van reiterar el seu
compromís amb el centre i van mostrar l’evolució de l’associació tant pels canvis importants que
es van realitzar en el passat, com per la pluralitat d’actuacions que porten a terme actualment. El
president de l’AMPA i el director del centre van destapar una ceràmica commemorativa del 50è
aniversari que quedarà com a testimoni
d’aquesta jornada festiva. Acte seguit el
director del centre va fer un discurs
mostrant la potencialitat del centre i el
seu convenciment d’un futur ple
d’oportunitats. Finalment va dir unes
paraules el Provincial de la Província
L’Hermitage (G. Pere Ferré), lloant
l’esperit vocacional dels educadors i la
força de la comunitat eductiva,
quelcom que sempre és motiu de
celebració. Dues petites alumnes de P3
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del curs vinent (Sara Mora i Sara Martínez), ajudats per un dels exdirectors del col·legi (Jaume
Burgués), van plantar una olivera provinent del Monestir de les Avellanes. Amb aquest emotiu i
simbòlic acte vam acabar l’acte brindant pel passat, pel present i pel futur del col·legi.
Va ser un acte entranyable on, a banda del G. Provincial, van assistir també el Vicari provincial, G.
Gabriel Villa-Real; el president de la Fundació Champagnat, G. Jaume Parés, el director general
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament, Jordi Miró, o el
president de la FAPAMAC, la Federació d’Associacions de Mares i Pares dels Col·legis Maristes de
Catalunya, Albert Alegre.
Al col·legi Maristes Sants-Les Corts hem
tingut molts motius de celebració
aquest curs: el 50è aniversari
conjuntament amb el 200 aniversari de
l’Institut que, en definitiva, posen de
relleu el valor intrínsec de l’obra
marista. Les coses que tenen un temps,
i 50 o 200 anys no es poden
menystenir, tenen valor pel que han
estat i perdurat però indubtablement,
també, pel valor que tenen avui i per la
franca projecció que tenen per a
l’avenir. La densa consistència i
seguretat de formar part d’una tradició
ben fonamentada en els seus orígens
bicentenaris i en les successives
adaptacions a la realitat canviant,
proporciona a la comunitat educativa de l’Institut, també al col·legi Maristes Sants-Les Corts, una
privilegiada posició des de la qual podem seguir oferint respostes adaptades a les circumstàncies
canviants sense que per això deixin de ser, essencialment i autènticament, maristes.

EL LYCÉE LÉONIN DE NÉA SMYRNI REP UN
HOMENATGE DE L’INSTITUT PEDAGÒGIC DE RECERCA I
D’HARMONITZACIÓ EDUCATIVA
Catherine Mouzaki
Dilluns 22 de maig de 2017
Amfiteatre de la B. & M. Theocharakis
Foundation
Durant una sòbria cerimònia, d’acord amb
l’esperit humil dels Germans Maristes,
l’Institut Pedagògic de Recerca i
d’Harmonització Educativa ha homenatjat
el Lycée Léonin de Néa Smyrni per la seva
acció pedagògica i social amb els infants i
joves de Grècia, que desenvolupa des de fa
més de 180 anys, concretament des del
1838, any en què es va fundar el Lycée
Léonin.
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La cerimònia va reunir el Consell de l’Institut Pedagògic de Recerca i d’Harmonització Educativa i
els seus representants; el Vicari provincial, el germà Gabriel Villa-Real; el germà ecònom Xavier
Giné, responsable de l’administració provincial; el germà Mathaios Levantinos, membre del
Consell Provincial i president del Consell per a la Missió Marista a Grècia; els Germans Maristes;
els membres del Consell de Direcció dels Lycée Léonin de Néa Smyrni i de Patissia; els membres
del personal educatiu, administratiu i tècnic del centre, a més dels representants del Consell de
Pares i de l’Associació d’Antics Alumnes.
La directora del Lycée Léonin,
Catherine Mouzaki, va remarcar la
importància de la missió dels
Germans Maristes a Grècia i, més
concretament,
la
contribució
educativa i espiritual del Lycée
Léonin a terres hel·lèniques des de la
seva fundació fins als nostres dies.
La intervenció del metropolita de
Ptolemaida va ser reconfortant, ja
que va reconèixer l’obra dels
Germans Maristes en l’educació
cristiana dels infants i joves de
Grècia. Es tracta d’una missió
assumida des del 1907, període en
què els germans van arribar de
Constantinoble per instal·lar-se a
Grècia. Missió que arriba fins avui,
sempre amb un esperit obert, sense cap afany de proselitisme, i enfocada cap a l’infant per
envoltar-lo d’atenció i amor, sense importar la seva identitat religiosa, origen o nacionalitat.
La cerimònia va concloure amb l’entrega a la directora del Lycée Léonin de Néa Smyrni, Catherine
Mouzaki, d’una prestigiosa distinció de les mans del president de l’Institut, el professor Spiridon
Kamalakis, per agrair-li la immensa contribució del nostre centre a l’educació a Grècia.
Per acabar cal recordar que, en aquests temps difícils, sempre és esperançador veure els esforços
impulsats per les escoles maristes reconegudes en el terreny pedagògic amb un compromís
d’entrega cap a l’infant. El nostre desig més gran és veure que aquesta distinció representa una
font de motivació irrevocable per a l’èxit de la nostra obra futura.

CELEBRACIÓ DEL BICENTENARI A KARCAG
Suszter Zoltánné
“La història ha demostrat que els guanyadors més
notables generalment van trobar obstacles punyents
abans de triomfar. Van guanyar perquè es van negar a
desanimar-se per les seves derrotes.” (B. C. Forbes)
Podem considerar el Pare Marcel·lí Champagnat com un
d’aquests guanyadors, quan el 2 de gener de 1817 va
fundar amb dos joves l’Institut dels Germans Maristes
per a la educació en valors i coneixements dels nens de
les petites aldees.
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Aquest any celebrem el bicentenari
d’aquest
esdeveniment
als
cinc
continents en tots els centres maristes
d’Hongria.
El 10 de juny de 2017 els germans
maristes, l’escola Szent Pál i el TIP vam
organitzar la celebració a Karcag.
L’obertura de la celebració va tenir lloc a
l’església catòlica de la ciutat. La missa la
va celebrar Juhász Ferenc, representant
de l’arquebisbe d’Eger, concelebrant amb
Tokár Imre János, el president de
l’Associació de les Escoles Catòliques
d’Hongria i Gulyás Zsolt, el capellà de la
ciutat.
La resta de la programació del dia va tenir lloc a l’escola marista Szent Pál.
Després de la salutació dels convidats, el germà Pau, representant del Germà provincial a Hongria,
va compartir amb tots uns pensaments festius. Va fer un repàs ràpid per la història de l’Institut, i
va fer referència a les paraules del Germà Superior general, Emili Turú: gràcies, perdó i compromís.
Després de les paraules del germà Pau, vam gaudir de l’obra de teatre sobre els moments més
importants de la vida de Champagnat que els alumnes del TIP van preparar. L’obra es titulava
“Estimeu-vos els uns als altres”, com les paraules de Jesús que Champagnat va fer dir als seus
germans abans de morir.
El dia es va acabar amb l’obertura de l’exposició que a la planta baixa de l’edifici ens parla de la
història de l’Institut i dels principals elements del carisma marista.
Sant Marcel·lí va acceptar el risc de reunir els germans, ensenyar-los a llegir i escriure quan per a
ell va ser una gran dificultat. Per això li diem el “bon pare”. Va lluitar dia i nit per fer realitat el seu
somni: crear els Germanets de Maria.
Que la nostra Bona Mare ens beneeixi en el nostre treball.
Com a mínim 200 anys més.
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LA FAMÍLIA MARISTA DE GRÈCIA CELEBRA EL
BICENTENARI DE L’INSTITUT
Nicolas Dessypris
El dissabte 10 de juny de 2017 es va celebrar al Lycée Léonin
de Néa Smyrni (Atenes) la festa de sant Marcel·lí Champagnat.
Aquest acte es va dur a terme en el marc de l’Any La Valla i del
bicentenari de l’Institut. Amb un esperit ecumènic, les dues
comunitats dels Germans Maristes a Grècia, els membres
(catòlics i ortodoxos) del personal tècnic, educatiu i
administratiu de les obres educatives i socials maristes del
país, els Joves Maristes en Acció, els representants de les
associacions de mares i pares i d’antics alumnes (en total 627
persones), van rebre
amb alegria el Superior general, el G. Emili Turú, que va
acceptar la invitació per assistir-hi amb els germans
Gabriel Villa-Real, Vicari provincial, Michel Morel, membre
del Consell provincial, i el secretari de la Nunciatura
Apostòlica de Grècia, el P. Maximos. Tots junts van
recordar Sant Marcel·lí Champagnat.
En la seva breu intervenció, el G. Emili va destacar, entre
altres aspectes, que «seguint el model de la Trinitat, la
icona de la qual podem veure a les parets de les escoles
per on he passat, la Grècia Marista dels nostres dies
promou la unitat en la diversitat».
Després, l’Orquestra Simfònica de Joves d’Atenes i la Coral del Lycée Léonin de Néa Smyrni van
interpretar l’oratori «Champagnat» que ha compost un
antic alumne del nostre centre, el Sr. Nicolas
Charikiopoulos, inspirat en el Testament Espiritual de
Marcel·lí. L’acte es va tancar amb la projecció d’un vídeo
sobre la missió marista al món d’avui.
Al final de la vetllada, durant el còctel i en un ambient
de convivència, tots els assistents van desitjar que el
nou començament amb vistes cap al tercer segle de
l’Institut ofereixi una nova esperança per als infants i
joves d’arreu del món.
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