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Jordi Vicente

El projecte

justifica la in-

d’interiori-

tenció del pro-

tat

jecte.

D’altra

“Atreveix-

banda,

d’una

te a mi-

manera experi-

rar!”

encial, l’àmbit

és

fruit de la reflexió pastoral conjunta al llarg dels

formatiu introdueix els educadors/es en la dinàmica

anys tant a l’Equip de Pastoral com a les diferents

de la descoberta del món interior com un procés

assemblees de la xarxa marista. Així doncs, el pro-

positiu que també els incumbeix com a persones.

jecte és una resposta concreta pastoral i educativa

Per últim, com a pas determinant per al desenvolu-

per a la societat d’avui. La societat en què vivim,

pament de la competència espiritual a les obres

amb totes les oportunitats latents que comporta,

educatives, és important subratllar el marc pedagò-

també la podem definir en els seus riscos com a hi-

gic que concreta de manera transversal el “com”

perconnectada, immediata i complexa. Vivim en un

educar la interioritat en cada etapa educativa, un

ambient on costa arribar fins a la profunditat de les

marc local adaptat a cada realitat. Amb tota la in-

coses i, alhora, hi ha una necessitat inherent de

tenció, es tracta d’un projecte transformador que

sentit a la pròpia vida.

ajuda a caminar cap a obres educatives que tenen

El projecte “Atreveix-te a mirar!” nodreix de pro-

cura del món interior. Som conscients que el viatge

funditat l’acció educativa. D’una banda, en l’àmbit

més llarg és aquell que ens porta al cor de cadascú.

significatiu, el document marc aporta contingut i
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Anna Badia
Des d'aquest curs 2017-2018 la Xarxa Marista de

Els Maristes estem compromesos a educar perso-

Solidaritat i Voluntariat de la Província L'Hermita-

nes en els valors de la solidaritat, el servei i el com-

ge ja està en marxa. Des dels inicis, el nostre fun-

promís; a educar persones capaces d'analitzar críti-

dador Marcel·lí Champagnat ja va establir les guies

cament la realitat en què viuen i la d'altres comuni-

perquè la justícia global fos present en les nostres

tats més llunyanes. Per aconseguir-ho, una de les

obres educatives i va marcar l'objectiu de "formar

vies és el voluntariat, ja que ens permet con-

bons cristians i bons ciutadans". És per això que a

viure amb realitats diverses i diferents a

nivell provincial s'ha creat una coordinació perquè

les del nostre dia a dia. Esperem que

totes les activitats de voluntariat i solidaritat que ja

amb la coordinació provincial

es fan a la Província es puguin coordinar i ampliar.

de solidaritat encara hi

Representants maristes de França, Grècia, Hongria

hagi més participació

i Catalunya ens hem reunit aquest any per aconse-

en activitats de

guir que totes les persones maristes de L'Hermita-

voluntariat

ge que ho vulguin puguin tenir l'oportunitat de viu-

arreu.

re, a través d'aquesta xarxa, experiències de solida-

ritat tant en l’àmbit local i provincial com en l’internacional. Volem que el valor evangèlic de
la solidaritat pugui ampliar-se amb opcions de vida en clau de voluntariat

i

volem

acompanyar

aquells que decideixin
endinsar-se
aquest

en

pro-

cés.
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G. Pau Tristany
Fa unes setmanes que podeu comprovar com la

informació sobre el lema de Pastoral, el últims nú-

imatge del lloc www.maristes.eu ha canviat. Amb

meros de la revista Díktyo, els projectes provincials

aquesta actualització hem volgut donar un nou aire

comuns, així com els links als organismes de missió

a la pàgina i per fi posar tots els continguts en els

de cada país de la Província. També hi podeu tro-

quatre idiomes de la Província, a més del castellà.

bar altres enllaços com per exemple la base de da-

Hem volgut donar-li una nova imatge, tot conser-

des per presentar propostes als Premis Jean-

vant la política de sempre, però amb una nou for-

Baptiste Montagne o Germans Maine i Felip.

mat, amb continguts més clars, més ben disposats i

Esperem que la visita a aquest portal enforteixi el

més accessibles. Ara bé, no hi trobareu el dia a dia

sentiment de Província internacional i ens ajudi a

de la Província (tenim altres canals d’informació),

treballar i coordinar-nos millor com a

què es fa a cada obra educativa o fotos sobre dife-

xarxa.

rents actes provincials. L’objectiu d’aquest web és
oferir un contingut estable, amb informació sobre
la missió a la Província en general: missió,
visió i valors, els documents

provincials,
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G. Manel Martín
Des de fa anys tenim un mitjà d’animació pastoral

acabant la preparació de tot el material: pòster,

comú a totes les nostres obres educatives; es trac-

cançó, guia didàctica... per poder-lo presentar a l’i-

ta del lema de l’any, i cada curs en tenim un de

nici de curs a tots els centres educatius maristes.

nou. Aquest curs hem tingut el lema “Mou-te!”

El lema es presenta en els diferents idiomes de ca-

mitjançant el qual s’han dinamitzat moltes de les

da província, en el nostre cas, a la Província L’Her-

activitats que s’han desenvolupat al llarg del curs

mitage, el lema serà “CANVIA!”, en català;

als nostres centres.

“CHANGE !”, en francès; “Άλλαξε!”, en grec, i

Ara bé, com es gestiona el procés d’escollir el lema

“Változz!”, en hongarès.

de cada any? Durant el curs es reuneixen els dife-

Segur que ens en-

rents coordinadors de l’acció educativa i pastoral

coratjarà

de les províncies amb presència marista a Espanya

emprendre amb entu-

i, un cop els equips han presentat les seves propostes, s’escull per votació el lema que motivarà el se-

per

siasme el repte del
nou curs.

güent curs escolar.

Ja s’ha escollit el lema del
proper curs i en
aquest

mo-

ment
s’està
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G. Pau Tristany
S’han rebut un total de 25 treballs al premi Jean-Baptiste Montagne i 2 treballs al premi Germans Maine i
Felip. Gràcies a tots per compartir les vostres experiències.
Aquí teniu els treballs premiats:

Premi Jean-Baptiste Montagne
Títol

Autors

Centre

Link

1r

EMO

Salomé Petit Boyero, Iolanda Vila
Figareda, Estel Masmiquel Prunés

Maristes Girona

Abstract
Treball

2n

Poject Hand-i

Marie Godard

St Laurent la Paix N.D., Lagny s/Marne

Abstract
Treball

3r

Fem Xarxa

Vicenç Medina, José Manuel Bernal,
Manolo López, Albert Cocera

Maristes Valldemia, Mataró

Abstract
Treball

Accèssit Gamificació

Marta Sanz, Quique Vergara

Maristes Champagnat, Badalona

Abstract
Treball

Literature through
Performing Arts
Accèssit
lenses: an Holistic
Educational Tool

Μανιάτης Νικόλαος

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ

Abstract
Treball

Accèssit Connecta't

Rut Aranda, Eva Morros

Maristes Sants-Les Corts, Barcelona

Abstract
Treball

Maristes Igualada

Abstract
Treball

Accèssit

Moments creatius en Margarida Cuerva Riba, Clàudia
família
Bravin Malpassi

Accèssit Implica't

Pere Pifarré Vidal

Maristes Montserrat, Lleida

Abstract
Treball

Accèssit La Classe Gutemberg

Marie-Dominique Delmas, Christine
Meyvaert

St Joseph, Matzenheim

Abstract
Treball

Accèssit Maristes Runners

Varthalitis Lakis

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Σ.

Abstract
Treball

Accèssit Moodle

Παππά Βασιλική

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Σ.

Abstract
Treball

Premi Germans Maine i Felip

1r

Títol

Autors

Centre

Link

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

Fournarakis Philippos, Koutsovitis
Paul

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Σ.

Abstract
Treball

Axel Cols, Núria Diago

Agrupament Escolta Champagnat

Abstract
Treball

Accèssit S.A.P.
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Núria Campi

Del 29 de març a l’1 d’abril ens vam reunir gairebé
300 joves al Monestir de les Avellanes per celebrar
la Pasqua. El lema d’enguany, “Amb Crist, commoute!”, ens ha convidat a aprofundir en tot allò que
ens mou i ens commou a les nostres vides. Jesús de
Natzaret es va commoure pels altres i la seva realitat. Els joves de la Pasqua hem volgut fer camí amb
Ell per fer nostra la seva passió. La trobada amb els
altres, la natura, el grup, la celebració i els diferents
tallers han estat elements clau per viure-ho amb
intensitat.
Així doncs, commoguts i sacsejats per aquests dies
compartits, tornem al nostre quotidià amb una mirada nova i plena de sentit. Tant de bo la Pasqua
ens encoratgi a ser transformadores en el nostre
dia a dia!

Malgrat les limitacions i dubtes estem cridats a estar compromesos amb les realitats del nostre entorn. Descobrir la comunitat ha estat una part fonamental d’aquesta Pasqua.
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Christophe Schietse

L’11 i 12 d’abril, va tenir lloc a la Casa Provincial de
L’Hermitage, a Lió, la darrera reunió anyal del Con-

Un dels objectius del Consell era subratllar el senti-

sell de Missió de l’Europa Marista. En presència del

ment de pertinença a l’Europa Marista, impulsar un

germà Mark Omede, del Secretariat de Missió de

treball comú entre les cinc províncies maristes

l’Institut, i en un clima estudiós i de germanor, els

d’Europa, tenint una cura especial de no duplicar

membres del Consell van continuar dialogant per

les iniciatives existents, ja que, sovint, n’hi ha prou

tal de concretar el Pla estratègic europeu en el

d’eixamplar-les i adaptar-les a la diversitat viscuda a

camp de la Missió. Es van reprendre i precisar per

les nostres unitats administratives. Considerem

part del Consell els eixos prioritzats per l’assemblea

aquesta diversitat com una riquesa, més que no pas

dels Consells de Missió de l’Europa Marista que es

un obstacle. En aquest context, el Consell de Missió

va celebrar el gener passat a Guardamar del Segu-

treballa estretament en col·laboració amb la CME

ra. Els plans d’acció referits als camps de la pastoral

(Conferència Marista Espanyola), el director de la

juvenil i vocacional, la imatge institucional, la solida-

qual, el germà Andreu P. Sánchez, participa en les

ritat, el compromís amb el carisma i el lideratge es

reunions i en la reflexió del Consell. Us informarem

presentaran a la propera reunió de la Conferència

regularment de com van els treballs del Consell.

Europea Marista.
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Marta Portas

Del 15 al 20 d’abril una vintena d’educadors maris-

nim al nostre abast. El “nou començament” ja està

tes hem viscut a Notre Dame de l’Hermitage les

en marxa! Tot plegat ho hem viscut com un regal

darreres sessions de l’experiència formativa provin-

que ens ha ajudat a refermar la nostra vocació d’e-

cial Missió evangelitzadora marista. Hi hem partici-

ducadors i la convicció que per educar cal estimar.

pat educadors de Catalunya, França, Grècia i Hongria. Hem tingut l’oportunitat de connectar amb els orígens de
la missió marista, caminar per la terra on
va

viure

Marcel·lí,

obrir la mirada a les
realitats maristes de
la Província, reforçar
el sentiment de xarxa,
connectar amb les
crides del XXII Capítol
general,

conversar

amb el germà Superi-

or general, conèixer
la comunitat de l’Hermitage... Les experiències i els moments
de trobada ens han
ajudat

a

prendre

consciència dels infants i joves d’avui i
de les actituds transformadores que te-
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Catalunya
Vivim amb alegria el Dia
Champagnat!

Celebracions, pregàries, representacions teatrals, música, manualitats, disfresses, concursos de talents, titelles… Així
han celebrat les nostres escoles i obres socials el
dia de Sant Marcel·lí, el passat 6 de juny. Algunes
fins i tot amb visites d’un Marcel·lí de carn i ossos,
que ha transmès als nens els valors que continuen
vigents 200 anys més tard de la creació de l’Institut que ell va fundar.
Uns valors que passen per la presència, l’amor al
treball, la senzillesa, l’esperit de família i fraternitat, l’amor als més vulnerables i, tot plegat, a
l’estil de Maria, la Bona Mare.
El nostre Superior general, el G. Ernesto Sánchez, diu en el seu missatge del Dia de Sant
Marcel·lí: “Que cadascú de nosaltres, Maristes de Champagnat, siguem capaços, com
ell, de mirar amb ulls atents i mostrar
un cor compassiu. Que la nostra
Bona Mare ens inspiri i ens
acompanyi en aquesta
missió, com ho va fer
amb ells”.
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França
Els centres maristes de la xarxa francesa, com arreu del món, han marcat la seva pertinença a la família
marista celebrant Sant Marcel·lí Champagnat pels volts del 6 de juny. No els ha faltat imaginació per
transformar aquesta ocasió en un dia de festa, una diada de comunió i, sobretot, una oportunitat per
compartir els valors del nostre fundador. Remarquem, per exemple, la iniciativa dels alumnes de Se-

cundària de Marsella, membres de l’Associació de Joves Maristes de França (AJMF), que van
organitzar una fira solidària, els beneficis de la qual ajudaran a finançar els projectes de
solidaritat amb Hongria. Destaquem també el tortell de Sant Marcel·lí, una creació
del xef de Mulhouse, que va ser un pretext per compartir un berenar amb tota
la comunitat educativa, o la distribució de caramels amb gust de viola,
simbolitzant els tres valors maristes. Fem esment d’altres iniciatives:
l’excursió de l’escola de Marlhes fins al llogarret de Le Rosey o

la celebració eucarística viscuda a Le Cheylard. Totes
aquestes activitats fan palesa la creativitat i l’interès
dels nostres centres per la persona que va impulsar la seva fundació. Són també signes
evidents de la modernitat del missatge i la intuïció del Pare
Champagnat.
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Grècia
Els Maristes de Grècia honoren la memòria de Sant Marcel·lí
Champagnat

Els Maristes de Grècia han organitzat una any més diverses celebracions i esdeveniments en honor de Sant Marcel·lí Champagnat.
En primer lloc, el dimecres 6 de juny de 2018 es va celebrar la missa a les dues escoles maristes de Grècia, Atenes i Néa Smyrni, a la
qual van assistir tots els estudiants catòlics de Primària. A la tarda
es va celebrar la missa a l'Església Catòlica de l'Anunciació a Kallithea, que va ser animada per la Joventut Marista en Acció, i a la
qual van assistir els Germans Maristes de Grècia i un gran nombre
de professors, exalumnes i voluntaris de les obres socials maristes.
El dissabte 9 de juny es va celebrar un gran esdeveniment a les
instal·lacions de l'Escola Marista d'Atenes per honrar la memòria
de Sant Marcel·lí Champagnat i mostrar la vitalitat de la missió marista actual. Hi havia les comunitats dels Germans Maristes de
Grècia, els membres del personal docent, administratiu i tècnic de
les dues escoles maristes, voluntaris de les obres socials, antics alumnes, representants de les associacions
de mares i pares i alguns alumnes. A la tarda, el director general de l'Escola Marista d'Atenes, el Sr. Nicolas
Noulas, va dir: "Aquest vespre, sant Marcel·lí és honrat, no pas com un retorn al passat -que forma part, per
descomptat, del nostre patrimoni espiritual-, sinó buscant la durabilitat i la veritat de la seva visió". A més,
va presentar breument les cinc crides del XXII Capítol general.
Tot seguit, els participants van demanar la benedicció de la Mare de Déu, la Bona Mare, i de Sant Marcel·lí,
per dur a terme la tasca d'educació cristiana dels infants i dels joves. Després hi va haver l'actuació teatral
"Present entre nosaltres", inspirada en la personalitat i la visió de Sant Marcel·lí. De fet, el nostre fundador
sempre està amb nosaltres, cada dia i cada vegada que actuem
d'acord amb els seus valors i principis pedagògics. El seu missatge
sempre és actual i perenne. Alumnes, exalumnes i membres del personal de l'Escola Marista d'Atenes van interpretar els diferents papers de l'obra, que va comptar amb música i balls, mentre que els
professors van dirigir i escriure el guió.
El Nunci Apostòlic de la Santa Seu a Grècia, el Rvdm. Sr. Savio Hon
Tai Fai, ens va fer el gran honor d'assistir a l'esdeveniment. En el seu
breu discurs, va exaltar l'educació cristiana que els Maristes, germans i laics, ofereixen actualment a infants i joves a Grècia i arreu
del món.
Al final de la tarda hi va haver un sopar de festa en un clima d'alegria
i germanor.

12

Hongria
Champagnat és viu a Hongría

Els tres centres maristes de terres hongareses van celebrar la festivitat de Sant Marcel·lí Champagnat juntament amb el dia
internacional de l’infant, que és el primer

diumenge de juny. El dissabte 2 de juny, els
centres oberts TIP, de Karcag, i A Mi
Házunk, d'Esztergom, van organitzar un
munt d'activitats lúdiques com jocs exteriors, gimcanes, banys a parcs aquàtics, dinars conjunts, etc. A l’Escola Marista Szent
Pál, el dia 6 de juny, es va fer una pregària
matinal i després, per edats, van fer diferents activitats com un passeig en carro de
cavalls, una excursió per un itinerari de natura, etc.
Tots els nostres centres van expressar que
el carisma de Champagnat viu encara als nostres dies, també en terres
magiars.
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