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Pep Buetas

Els dies 15 i 16 de gener ha tingut lloc a Guardamar

com la necessitat de compartir la vivència del caris-

del Segura la II Assemblea de Consells de Missió de

ma, fonament de la missió marista.

les cinc províncies maristes de la regió d’Europa.

Diversos equips i xarxes de treball hauran d’anar

La paraula clau ha estat SINERGIA. Cada província

teixint les respostes a aquests interrogants i d’altres

ha presentat els projectes i les iniciatives que està

en els propers mesos. Es vol avançar en la simplifi-

desenvolupant i s’han buscat elements en comú per

cació i optimització de recursos.

tal de detectar oportunitats de treball conjunt. Es-

La construcció del que es va anomenant “Europa

pecialment, s’han fet propostes entorn els quatre

Marista” és un camí d’aprenentatge, que inicia els

àmbits que es van considerar prioritaris en la pri-

primers passos formals el juliol de 2015, en una tro-

mera assemblea dels consells, que va tenir lloc l’any

bada a Roma sobre el projecte “Nous models d’Ani-

passat a Valladolid: SOLIDARITAT, PASTORAL JUVE-

mació, Govern i Gestió”, impulsat a nivell d’Institut.

NIL,

IMATGE

INSTITUCIONAL

i

IDENTITAT-

LIDERATGE.

passes significatives com, per exemple, l’existència

En els tres primers àmbits s’ha vist oportú que la

de la mateixa Assemblea de Consells de Missió, la

regió europea, principalment, es doti d’uns marcs

creació d’un Consell de Missió d’Europa o el nome-

globals que orientin el desenvolupament dels plans

nament d’una persona amb dedicació plena a la

de cada província: Quina solidaritat volem? Quina

secretaria tècnica.

pastoral de joves volem? Quins valors volem transmetre i quines eines comunicatives necessitem? Pel
que fa al quart àmbit, s’ha refermat la realització

del curs de formació per al lideratge de la missió, a
nivell europeu. També s’han vist possibilitats de treball conjunt especialment en relació amb l’acompanyament de les persones en diversos àmbits, així
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Amb el temps que ha passat, ja es poden apreciar

L’obertura de la visió dels diferents membres dels
consells i la disposició a treballar conjuntament per
arribar a fites comunes va donant els seus fruits.
D’igual manera, el coneixement mutu, personal i
institucional, afavoreixen el respecte a la realitat de
cada província, fonamental per saber construir des
de la diversitat.

G. Pau Tristany
Del 15 al 19 de gener a Roma es va celebrar la Primera Assemblea de la Xarxa Marista de Solidaritat
Internacional. Ens vam reunir una cinquantena de
Maristes (laics i germans) de 22 països, convocats
per l’FMSI, per tractar de posar les bases a una
possible xarxa de solidaritat marista a nivell de tot
l’Institut. Aquesta xarxa vol continuar les directrius

del Capítol general, especialment en el caminar
junts com una família global, per construir ponts
entre els nostres organismes de solidaritat.
Van ser dies molt intensos que, sobretot, van servir
per conèixer-nos i somniar junts com podríem imaginar aquesta xarxa internacional. Els primers dies,
a més de conèixer els altres participants, els vam
dedicar a conèixer-nos mútuament i vam realitzar
alguns tallers i presentacions sobre temes que im-

onal i establint un pla estratègic per marcar-ne les
prioritats. Al document final es van definir els objectius de la xarxa. L’assemblea va proposar un
equip de coordinació que està esperant l’aprovació
de les seves províncies.

pliquen la solidaritat (fundraising, desenvolupa-

Esperem que aquesta assemblea, amb la força i

ment, etc.).

energia que ha generat, ens ajudi a tots a donar cos

Els últims dies vam treballar per donar cos i estructura a aquesta xarxa, creant un document fundaci-

a aquesta iniciativa que pot ser útil tant a la nostra
missió marista com per a tot el mon.
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G. Xavi Gual

Notre Dame de l’Hermitage va acollir, entre el 26

sobre els possibles àmbits i línies d’acció pastoral

de novembre i l’1 de desembre, la Primera Assem-

per a l’Europa Marista.

blea Europea de Pastoral Juvenil i Vocacional amb

L’ambient de pregària, fraternitat i celebració va

presència de les cinc províncies que conformen la

estar present durant tota la setmana i ens va fer

regió. La trobada va estar animada per l’Equip de

sentir que formem part d’una família que

Pastoral Vocacional Europeu i el Secretariat de

vetlla per la joventut, les seves neces-

Germans de la Casa general. Van participar-hi un

sitats, el seu acompanyament i

total de 45 persones de les cinc províncies euro-

la recerca de la seva voca-

pees.

ció al món.

Durant la trobada vam poder reflexionar sobre les
necessitats dels joves, les crides de l’Institut després del Capítol general i les aportacions de l’Església a partir del document preparatori del Sínode
dels bisbes. A partir de tot això, en un context
de fraternitat marista europea i amb la

convicció de començar a prendre
consciència de ser un cos
global, vam reflexionar
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Imma Amadeo
presentat un quadre del muntatge i un grup d'actors principals han estat els encarregats de portar
el fil conductor.
El musical, amb paraules del G. Toni Torrelles,
"amb propostes escèniques poc complicades,
avança al voltant de la idea de la protecció de la
infància i la joventut com a missió per als Maristes

de Champagnat [...]. És una invitació a continuar el
somni de Champagnat". La posada en escena del
musical ha estat una mirada al passat, però en alguns quadres, com el que està dedicat al jove JeanBaptiste Montagne, actualitzada i passada pel
El musical "Amb tu, Marcel·lí", escrit pel G. Toni

sedàs de la nostra realitat.

Torrelles i dirigit per l’actor, escriptor i director tea-

Cadascuna de les representacions ha començat

tral Albert López Vivancos, ja s'ha estrenat. 200

amb paraules del G. Provincial de L'Hermitage, Pe-

persones implicades, entre alumnes, exalumnes,

re Ferré, que ha reconegut que "Marcel·lí hauria

pares i mares, mestres... comptant quadre tècnic i

estat satisfet de veure's envoltat de tant jovent,

de direcció, han traslladat dalt de l'escenari els pri-

encara que a ell no li agradava ser protagonista".

mers anys a La Valla del fundador dels Maristes,

El musical "Amb tu, Marcel·lí" ha estat escrit per

sant Marcel·lí Champagnat.

commemorar el bicentenari marista, l'any passat.

Els assistents a les dues representacions, dissabte

Les celebracions del bicentenari a Catalunya, però,

13 de gener a la tarda i al vespre, han coincidit a

continuaran durant tot aquest curs.

reconèixer la feina, la implicació i la dedicació dels

Si voleu recuperar les cançons, us les podeu

participants. I el reconeixement per als artistes ha

descarregar clicant aquí.

estat unànime: un èxit absolut. Ha estat una representació emotiva, festiva i col·laborativa. Cadascuna de les escoles maristes ha re-
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Christophe Schietse
La segona edició de la formació europea dels futurs

partits en petits grups per viure una setmana al cor

líders de la missió marista va començar l’octubre

de l’estructura de la Província. Això es fa per poder

de 2016. Dinou persones de quatre de les cinc pro-

conèixer el funcionament provincial d’una unitat

víncies de l’Europa Marista es van comprometre a

administrativa diferent a la pròpia. La formació de

emprendre aquest recorregut. D’entre tots ells, hi

l’última setmana es durà a terme al novembre de

va haver quatre representants de la nostra Provín-

2018 a la Casa general de Roma i permetrà que els

cia: Amalia Skoura, de Grècia; Nagy Józsefné,

participants de les diferents províncies compren-

d’Hongria; Rogeli González Garrido, de Catalunya, i

guin millor l’organització i el funcionament de l’Ins-

Julien Monghal, de França.

titut, però també que reflexionin sobre els reptes i

Aquesta formació va ser plantejada per l’Equip de

la importància del tercer centenari de la missió ma-

Missió de la CEM (Conferència Europea Marista),

rista.

equip que es va convertir en el Consell de Missió de

El mes de gener l’Assemblea Europea de la Missió

l’Europa Marista, per tal d’oferir una formació co-

Marista va confirmar la continuació d’aquest camí

muna a les persones escollides de cada Província i

de formació, conscient de la seva importància. D’a-

assumir les responsabilitats en el terreny de la mis-

questa manera, vol obrir el camp de visió dels fu-

sió. En aquesta edició, la formació està pensada

turs responsables de missió de les nostres provínci-

perquè es faci al llarg de cinc setmanes. Durant la

es a la dimensió continental i internacional, i reafir-

primera setmana, cada participant se centra en una

mar la voluntat de desenvolupar el sentiment de

obra social fora de la seva Província d’origen. L’ex-

pertinença a l’Europa Marista. Això ajudarà a com-

periència és molt rica i permet obrir-se a altres rea-

prendre la necessitat de sentir-se membres d’un

litats i a altres tipus de presència educativa. Tal

cos global.

com va dir un dels participants de la nostra Província, la frase “anar a trobar els joves allà on són” es
carrega de significat quan vius aquesta experiència

intensa i plena d’emocions, entre els infants i els
joves més fràgils, els quals són força diferents d’aquells que tenim a les nostres escoles.
Durant la segona setmana, comuna per a tothom,
els participants es retroben a l’Hermitage. Es coneixen més i es qüestionen el lideratge, el seu propi
camí, i fan una reflexió personal sobre allò que els
afecta i els arriba al fons del cor en relació amb el
carisma i els valors maristes. La tercera setmana té

lloc a Alcalá de Henares i tracta temes més
“tècnics” com el management o, fins i tot, els aspectes econòmics de la gestió. La penúltima setmana també és d’immersió; els participants estan re6

Christophe Schietse

Del 30 de gener al 2 de febrer, va tenir lloc a Notre
Dame de l’Hermitage la XIII Trobada anual de les
Obres Educatives de la Província L’Hermitage
(ROE). Més de 130 participants de totes les obres
educatives i socials de la Província es van reunir al
voltant dels temes escollits pel Consell de Missió,
els quals van ser animats pels diferents equips provincials o de Catalunya. Després de la presentació
habitual dels participants i de l’obertura de la sessió per part del G. Gabriel Villa-Real, vicari provincial, es va tractar el primer tema, la interioritat. Igual
que l’acompanyament i la solidaritat, la interioritat
és un eix important de la pastoral provincial. El que
volia el Consell de Missió, encarregat de preparar la
ROE, era sensibilitzar els responsables presents sobre la importància de la interioritat en l’educació. I
per aconseguir-ho, es va proposar un temps d’interioritat personal a través de l’experimentació de
diversos tallers.
El segon repte de la trobada era molt important:
descobrir i reaccionar envers les crides del XXII
Capítol general de l’Institut. Un desplaçament fins a
Le Rosey i una visita a la cripta de l’església de
Marlhes ens van permetre descobrir, especialment
gràcies als testimoniatges dels representants de la
nostra Província en el Capítol, com es va desenvolupar aquesta assemblea i quina va ser la seva dinà-

mica de treball i discerniment. Aquestes crides, per
als vuit propers anys, no són receptes de llibre que
poden ser aplicades per tothom i per tot arreu.
Més aviat es tracta de qüestions, d’interpel·lacions,
adreçades als Maristes de Champagnat i que tots
nosaltres estem convidats a fer nostres. En aquest
context, es van proposar als participants de la Trobada diversos tallers que reflectien les crides del
Capítol. Les persones presents podien circular lliurement per les diferents propostes, sense cap camí
obligat, com els vingués de gust i cadascú al seu
ritme. Cada taller convidava els participants a fer la
seva pròpia reflexió i a interioritzar cadascuna de
les crides. Aquest temps personal de reflexió va ser
especialment valorat, com també ho va ser l’excel·lent qualitat dels diferents projectes educatius i
pedagògics presentats per les escoles i obres de la
Província.
Finalment, els moments d’esbarjo de les vetllades i
la intervenció en què Isabelle Lobet-Piron ens va
explicar la vida de Marcel·lí van contribuir d’una
manera especial a l’èxit d’aquesta XIII ROE, un moment important de l’any pel que fa a l’animació de
les obres de la Província L’Hermitage. Aquest aspecte va ser destacat pel G. Pere Ferré, germà provincial, en les seves paraules de cloenda.
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G. Pau Tristany
Com cada any, el Consell de Missió de la Província Marista L’Hermitage llança el premi d’innovació i bones
pràctiques, el premi Jean-Baptiste Montagne, i el premi de projectes de pastoral amb infants i joves i de
lleure educatiu marista, premi Germans Maine i Felip.
De nou teniu l’oportunitat de presentar les
vostres iniciatives, innovacions, idees i pràcti-

ques a tota la comunitat educativa de la Província: França, Catalunya, Grècia i Hongria.
Desitgem, doncs, que aquest premi recompensi no tan sols la innovació, sinó també
que pugui posar en relleu les pràctiques a les
nostres obres educatives. Sembla normal
compartir entre nosaltres allò que entenem
per “bones pràctiques”, és a dir, maneres de
fer que tenen en compte els valors que desit-

gem transmetre, la situació dels nostres joves
i el context actual del nostre món. És precisament la reflexió que es feia Marcel·lí Champagnat quan tornava a La Valla després de la
seva vista a Les Palais de la família Montagne:
“Com puc respondre a les necessitats d’aquests joves camperols?”. Des d’ara demanem a tots els equips que es mobilitzin per
afavorir la participació de tots aquells que

tenen alguna experiència a mostrar. Serà per
a ells, d’altra banda, una manera particular i
concreta de viure i reflexionar sobre el sentit
profund de les seves accions educatives.
Com els altres anys, hi haurà tres premis i el
jurat podrà concedir fins a set accèssits. Us
recordem que a la pàgina www.maristes.eu
trobareu totes les informacions necessàries
per participar en aquests premis.
El lliurament dels projectes s’haurà de fer
abans de l’11 de maig de 2018.
Bones pràctiques a tothom!
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Marina Gual
La Universitat Pontifícia Gregoriana conjuntament

eina de protecció. Com a adults i educadors, ens

amb el Centre Universitari Cardenal Cisneros im-

cal estar alerta per detectar els senyals que el me-

parteixen la formació en Protecció del Menor -

nor pot manifestar. Hem de ser conscients que un

Prevenció de l’Abús Sexual.

abús sexual és una de les pitjors experiències que

Està resultant una experiència molt rica i interes-

pot patir un menor.

sant que parteix dels drets dels infants com a nucli

La formació també ens ofereix claus per entendre

inqüestionable. L’itinerari formatiu s’inicia en la

quins són els motius que porten a un adult a abu-

definició del bon tracte (donant una visió més àm-

sar d’un menor i per què la víctima pot quedar

plia i que va més enllà del maltractament) i la iden-

atrapada en l’abús.

tificació de factors de desprotecció. La importància
de la cultura, com el concepte d’infància, ha variat
al llarg de la història, igual que ho ha fet la diversa
sensibilitat social respecte a la sexualitat, l’abús i la

Encara ens queda camí per recórrer en aquest programa formatiu. Veurem què passa en l’abús intrafamiliar i quin paper tenen els mitjans de comuni-

cació i la pornografia.

protecció.
Aquesta formació és una gran oportunitat per reEnllaçant cultura i abús, veiem com el primer concepte pot fer que hi hagi matisos en la definició del
segon. El que resulta indiscutible és que un abús
suposa una transgressió de la confiança, del poder
i de la sexualitat. Tenint present aquests tres

flexionar al voltant d’aquest tema, afinar la sensibilitat amb els menors que pateixen un abús i fer un
replantejament conscient envers l’educació que
oferim per prevenir, protegir i empoderar els menors.

punts, una relació amb un menor mai podrà ser
consentida per aquest menor, ja que sempre està

Tu, educador/a, ets una peça clau en la vida del

en desigualtat de condicions.

menor pel que fa a la protecció? El seu benestar i
seguretat també depèn de nosaltres.

Hem definit factors de risc i de protecció. Un cop
més constatem la importància d’empoderar els
nostres menors, ja que
només així, i amb l’acom-

panyament d’uns adults
atents i sensibilitzats, podrem aconseguir la millor
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Dimitris Patokos, Philippe Fournarakis
haurà d’afrontar en els anys vinents. Els treballs del
Simpòsium es van dur a terme abordant quatre eixos: a) La pedagogia cristiana: realitat actual, perspectives i reptes per al futur; b) La pedagogia marista i la seva evolució al llarg dels anys; c) Les tendències pedagògiques d’avui en dia; d) L’educació
com a factor de transformació de la societat en el
futur. La presència de més de 400 persones que
venien de la comunitat educativa d’Atenes durant
els dos dies del Simpòsium és un clar signe de la
voluntat de les persones implicades en l’educació
dels infants i dels joves de respondre a les qüestions i preocupacions relatives al present i al futur de

l’educació en un món que canvia.
El G. Lluís Serra, professor a la Facultat de Teologia
de Barcelona, durant la seva exposició va insistir
sobre els principis i valors fonamentals de la pedagogia marista. Va ser molt important per a tots els
maristes de Grècia, germans i laics, que un germà
En el marc de la celebració del bicentenari de l’Institut Marista, es va celebrar, els dies 19 i 20 de gener de 2018, en els locals dels dos col·legis maristes
de Grècia, un Simpòsium Pedagògic que va tenir
com a tema principal “Valors, mètodes pràctics i
perspectives per a una escola del futur”. La seva
finalitat era fer reflexionar sobre l’educació marista
oferta als infants i als joves, estimular el compartir

de punts de vista i bons mètodes pràctics
d’aprenentatge i, a més, aclarir les
perspectives i els reptes
que
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l’educació

marista amb una enorme experiència que ve de la

seva vida religiosa i del seu ensenyament a les universitats de Catalunya, presentés els trets
de la pedagogia marista així com
les perspectives per al
futur.

i al Col·legi d’Europa.
Al final, en els cinc tallers simultanis organitzats en el marc
del Simpòsium Pedagògic, es
van presentar quatre mètodes
pedagògics reconeguts que s’apliquen des de fa molt de temps a
l’educació a Grècia, així com un enfocament pedagògic alternatiu. D’aquesta manera es va donar l’ocasió
Les dues taules rodones, en les quals van participar

de conèixer i comparar bones pràctiques com les

persones distingides de l’Església i de la comunitat

de La Salle, Freinet, Montessori, l’Escola Hill i l’Edu-

universitària, es van centrar en la importància de

cació Diferenciada. Tots aquests mètodes podrien

l’educació cristiana actual i en la responsabilitat

contribuir a la millora de l’ensenyament i de la mis-

que assumeix el professor amb l’educació dels in-

sió del pedagog d’avui.

fants i joves. Van participar d’aquest debat fructuós

La missió marista a Grècia es marca com a objectiu

Mons. Evangelos Protopapadakis, arquebisbe dels

l’estudi i la implementació de les diferents pràcti-

catòlics d’Atenes, Mons. Gavriil, bisbe ortodox de la

ques pedagògiques, antigues i modernes, que enri-

diòcesi de Néa Ionia, el Sr. Marios Besgos, exdegà

queixen els coneixements i les experiències, eixam-

de la Facultat de Teologia de la Universitat d’Ate-

plen els horitzons i permeten la reflexió en un pla

nes; el Sr. Evangelos Protopapadakis, mestre de les

pedagògic integral fundat en els valors de l’estima i

conferències de Moral Aplicada de la Facultat de

l’espiritualitat.

Filosofia, Pedagogia i Psicologia de la Universitat
d’Atenes; la Sra. Ismini Kriari, rectora de
Panteios

Universitat

d’Atenes;

la

Sra. Marie-Zoi Fountopoulou, presidenta
del Departament de Filosofia, Pedagogia i
Psicologia de la Universitat d’Atenes; el Sr.
Georges Spanos, professor honorari de
Pedagogia a la Universitat d’Atenes, i el Sr.

Luc Tsoukalis, president de la Fundació
Hel·lènica per a la Política Europea i Estrangera (ELIAMEP) i professor associat a
la Universitat de París (Ciències Polítiques)
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Nosaltres, els delegats del XXII Capítol general dels Germans Maristes, màxima autoritat extraordinària de l’Institut, ens unim al Papa Francesc i als organismes internacionals que promouen i defensen els drets dels infants per condemnar qualsevol
forma d’abús a infants i joves: emocional, físic o sexual.

Reconeixem el dolor i el sofriment causats a les víctimes per part d’algunes persones que pertanyen a institucions maristes. Us demanem perdó per les ferides que aquests actes us van provocar. Sabem que les vostres vides han estat trencades, i que aquest patiment ha estat compartit amb les vostres famílies i éssers
estimats.
L’abús és l’antítesi dels nostres valors maristes i soscava la finalitat mateixa del nostre Institut. Qualsevol
abús als infants o joves és una traïció als nobles ideals del nostre fundador, Sant Marcel·lí Champagnat.
Al final del seu mandat, el nostre Superior general, el G. Emili Turú, en el seu discurs al XXII Capítol general,

va dir el següent:
Una institució com la nostra, que hauria d’haver protegit els menors de qualsevol forma d’abús, els
va fallar de manera evident. Potser podríem trobar explicacions que ajudin a comprendre com hi va
poder haver situacions d’abús sexual en algunes de les nostres institucions. Però cap d’aquestes explicacions servirà com a justificació, perquè mai no haurien d’haver passat.
L’existència de víctimes ens recorda de forma permanent que els hem fallat com a institució. I si així
va ser en el passat, no els podem tornar a fallar, sota cap pretext.

Donem suport a la tasca que, en els últims anys, s’ha realitzat en l’Institut marista per protegir els infants
en les nostres institucions, ja siguin escoles, obres socials o altres serveis. Aquesta tasca s’ha dut a terme,
sobretot, exigint que en tot el món marista siguin implementades Polítiques de protecció infantil i programes de capacitació i presa de consciència per tal d’evitar que l’abús infantil torni a succeir en les nostres
institucions.
En finalitzar el nostre Capítol general, ens comprometem a ser proactius per assegurar que l’Institut marista, en tots els seus àmbits, s’ajusti als estàndards més exigents de protecció infantil, de manera que totes

les nostres obres siguin llocs on els infants se sentin segurs i a gust.

Els delegats del XXII Capítol general
20 d’octubre de 2017
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