Δίκτυο
40

OCTUBRE 2018
1

Jordi Vicente
Cada estiu és una nova oportunitat per gaudir d’activitats que ens ajuden a créixer dins del procés
educatiu i maduratiu com a persones. Aquest estiu no ha estat una excepció i els mesos de juliol i
agost s’han aprofitat per dur a terme moltes activitats que us presentem a continuació:

FAJMACOR:
El mes de juliol, la Federació Juvenil Mà Oberta-Cor
Obert ha anat de campaments a Tavascan, al Pirineu
de Lleida. Durant tot el mes, han passat per allà dos
torns d’infants i joves: el primer, del 3 al 14 de juliol,
amb els Ulls Oberts i Cor Obert, i el segon, del 14 al
25 de juliol, amb els Grumets i Mà Oberta. També
els de Cor Obert II van fer una ruta per la Vall de
Núria el mes de juliol. Amb els grups de joves, el
mes d’agost es va oferir la possibilitat de participar
en la vivència ecumènica a Taizé o en una ruta pels
llacs de la Cerdanya. Han estat dies molt intensos
per poder gaudir de la natura i de la trobada entre
companys i companyes.
CMS:
El Centre Marista d’eScoltes també ha dedicat aquests mesos
a desenvolupar les seves activitats de lleure enmig de la natura. Al llarg del mes de juliol, cada cau ha muntat el seu campament a diferents punts del Pirineu com ara Camprodon, la
Molina, Senterada, Lladrós, Prats i Sansor, Montanui, Gósol i
Alins, en els quals han participat els infants de les branques
Castors-Llúdrigues, Llops-Daines, Ràngers-Guies.
D’altra banda, la branca dels Pioners-Caravel·les ha fet rutes
de muntanya, alguns per diferents indrets del Pirineu com la
Pica d’Estats, Ordesa, Maladeta-Aneto i Posets, i d’altres, per
Andalusia, concretament a Sierra Nevada i Cazorla. En con-

junt ha estat una experiència de companyonia davant dels
reptes que s’han anat trobant dia a dia.
La branca dels Ròvers ha fet camps de treball i solidaritat a
Zagreb (Croàcia), al País Basc, a Karcag i Esztergom (Hongria),
i a Obdach (Àustria).
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Un cop acabats els campaments, molts monitors han dedicat el seu
temps a les Colònies del Nen Déu amb infants amb disfuncions sensorials.
També s’ha participat a la trobada MarCha, una convivència amb monitors i monitores de les províncies maristes a la Península Ibèrica.
Són uns dies per compartir el carisma marista i reforçar els lligams a
partir de la compartició d’experiències com a monitors.
Des de l’ONG-SED Catalunya, un grup de joves ha participat en experiències de solidaritat a nivell internacional. Aquest any s’ha
col·laborat a Asunción (Paraguai), Bogotà i Medellín (Colòmbia), i Masonga (Tanzània) al llarg dels mesos de juliol i agost. A més, un grup
d’alumnes i professors de l’escola de Rubí ha participat en un camp
de refugiats a Grècia.
Si fem un resum estadístic d’aquestes activitats de l’estiu del 2018
podem afirmar que hi ha participat un total de 1.839 infants i joves
amb els seus monitors. D’altra banda, si fem una visió retrospectiva,
cal donar gràcies per tot el que s’ha viscut, amb l’esperança que la
feina feta entre tots ha ajudat les persones a gaudir la relació amb els
seus companys a partir d’uns valors que, com a cristians, impulsem.

La nostra experiència a Coronel Oviedo
Resulta complicat poder resumir en unes línies el mes i mig que la meva companya Irina i jo vam poder
compartir a Coronel Oviedo (Paraguai). Les sensacions i emocions viscudes no troben les paraules exactes.
Entre camps i camins de terra vermella hi ha l’escola pública d’educació bàsica d’Hermano Fèlix, situada en
un assentament de la zona perifèrica de la ciutat. És una escola petita, d’aproximadament 180 nens i nenes
de tres a dotze anys. La realitat d’aquests infants és molt diversa i, en algun cas, d’una gran complexitat.
Per a ells l’escola és un espai on, a més d’aprendre i ser educats en valors, els permet créixer en un entorn
saludable i adaptatiu que fomenta i vetlla pel seu benestar. La nostra tasca allà va ser realitzar tallers d’educació emocional i facilitar estratègies d’afrontament i de resolució de conflictes. Una part del temps el
vam dedicar als nens i nenes que presentaven més dificultats en l’aprenentatge, oferint un suport més individualitzat i específic. Per últim, vam aprofitar l’hora d’educació física per proposar jocs cooperatius i d’integració per tal de crear un espai on els infants poguessin fomentar la relació entre iguals.
Ha estat una experiència que ens ha permès endinsar-nos en una altra cultura, fent-nos partícips en tot
moment de les coses que anaven passant al nostre voltant fins al punt de sentir que en formàvem part. Realitzar un camp de treball és viure plenament amb els cinc sentits desperts, obrir la ment i deixar-se sorprendre. Qualsevol moment és una bona oportunitat per impregnar-se, aprendre i compartir.
Anna Ribó
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Experiència a Bogotà
Som l’Alícia i l’Àlex, dues mestres de l’escola Maristes Sant Pere Chanel que aquest estiu hem realitzat un
voluntariat a Colòmbia. El curs passat vam conèixer l’ONG SED Catalunya i ens van agradar molt els diversos projectes que realitzen a diferents racons del món. De seguida ens vam animar a participar-hi.
Des del principi es van barrejar molts sentiments. Vam
sentir alegria i entusiasme, tot i que també hem de
reconèixer que vam tenir una mica de por i ner-

vis. Diríem que sobretot teníem por d’allò desconegut. Trobaríem molt a faltar amics i familiars? Seria una bona experiència? A mesura
que s’acostava el dia, més creixien aquests
dubtes i sentiments. Fins que, per fi, va arribar el gran dia de començar el nostre viatge!
El dia 1 de juliol, en arribar a Bogotà, la rebuda va ser genial i des del primer moment ens
van fer sentir com a casa. Quan vam anar a La

Cabaña i vam veure l’alegria amb què ens rebia
tothom, totes les inquietuds i pors que ens quedaven van acabar de desaparèixer.
Durant un mes, a més de compartir moments meravellosos amb els nens i nenes de La Cabaña, hem pogut
conèixer de primera mà una cultura que ens ha encantat, hem visitat llocs preciosos, hem tastat un menjar
deliciós i hem conviscut amb gent d’una amabilitat excepcional.
Sabem que sona a tòpic, però podem dir amb la mà al cor que el que hem viscut i el que ens emportem a
casa és molt més del que ens podíem imaginar.

Per últim, ens agradaria felicitar les persones que fan possible La
Cabaña per la feina tan important que hi fan i per convertir-la
en un lloc tan acollidor. Donem les gràcies a totes les persones que vam conèixer durant el voluntariat per com ens van
tractar, sempre molt atents amb nosaltres i amb ganes de
compartir el seu temps per ajudar-nos i intentar-nos ensenyar el seu món.
Sens dubte, tots aquests records ens acompanyaran sempre.
Alícia i Alex

4

Masonga, un Regal
El camp a Masonga, Tanzània, ha estat un gran regal. Durant un mes hem tingut la sort de poder
compartir moltes experiències:
Maalum és el lloc dels somriures. Una escola petita
més amunt del llac. Una escola envoltada de silenci.
Un silenci ple de riures, gestos, mirades... Que fàcil
que va ser entendre'ns els uns amb els altres al final!
A l'escola, com a la comunitat, hem pogut compartir converses, anècdotes, reflexions, cançons...
Però, sobretot, hem après a compartir el temps. A
Masonga, el temps passa diferent. Com al llac, hi ha
dies més moguts, dies més tranquils, però no hi ha
presses, tot té el seu ritme i el seu moment. L'important és ser-hi i viure-ho!
M'emporto molts moments, molts riures, molts colors, moltes emocions... Però, per sobre de tot,

Experiència al Paraguai
El Paraguai és un país de colors vius, de terra rogenca i de sons que conviden a escoltar. Horqueta, al
nord de la regió oriental del país, és on la Mireia i jo

m'emporto persones. Quin regal poder coincidir!
Asante Sana Masonga i fins sempre!
Eli Serra

vam dur a terme la nostra experiència de voluntariat. Vam col·laborar al centre obert marista Mitanguéra Rekove i al menjador Ycuá Lucero durant cinc
setmanes. Mitanguéra ofereix als nens i nenes un
suport educatiu, un espai de joc i aprenentatge i
una oportunitat per practicar hàbits higiènics i d’alimentació. Sobretot és un lloc on s’obren en confiança, descobreixen els seus talents i gaudeixen.
D’altra banda, també vam donar un cop de mà a les
mares del menjador del barri Ycuá Lucero, que cuinen per a una gran quantitat d’infants del poble.
Endinsar-nos en aquest context va suposar per a
nosaltres un creixement personal i una presa de
consciència únics.
Elisabet Queirós Fernández
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G. Rafa Escolà
L’estiu del 2018 ha estat una nova oportunitat per a tots els membres de les obres educatives maristes a
Grècia per posar en pràctica la disponibilitat, l’acollida, el servei cap als infants i joves, a més de gaudir del
descans, del sol i de la platja.
Les activitats amb els infants i joves s’emmarquen en les colònies viscudes a l’illa de Tinos, a la casa marista de Kolymbitra. Hem viscut l’experiència sota el lema “L’illa de la fantasia”.
Per primera vegada hem realitzat dos torns de colònies i hi han participat prop de 80 nois i noies

procedents de les nostres escoles d’Atenes, així com de les parròquies i de les illes de Tinos i Syros.
Aquestes colònies, organitzades pels Germans Maristes de Grècia, s’inscriuen dins d’una llarga tradició
d’acció pastoral i vocacional. És una activitat que s’ofereix a nois i noies de deu a quinze anys, la majoria
dels quals són de famílies catòliques.
L’última setmana de juliol hem organitzat una trobada per a joves de Batxillerat i universitaris, en la qual hi
han participat un total de divuit joves que han viscut i realitzat una sèrie d’activitats com jocs, excursions,
temps de pregària, bany a la platja, vetllades...
El grup de Joves Maristes en Acció ha pres com a responsabilitat l’animació d’aquestes colònies, sempre

acompanyats de la presència significativa d’un grup de Germans Maristes.
Finalment, la primera setmana de setembre hem realitzat les colònies
prèvies a l’inici de curs amb els infants del centre Social Καρδιά
Χωρίς Σύνορα, a la casa marista de Syrí.
També hem acollit un grup de divuit persones del col·legi
Maristes Rubí, format per professorat i alumnat, que han
col·laborat i aportat la seva acció de voluntariat en el treball en
directe amb els refugiats que tenim al país. La seva estada i
allotjament ha estat a les dependències de l’escola marista de
Patissia. Agraïm el seu testimoni i treball de solidaritat.
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G. Pau Tristany
Les activitats d’estiu ja s’han instaurat com una tradició als centres maristes d’Hongria. Des de fa anys tots
els centres educatius maristes organitzen colònies i casals d’estiu. Aquest any han estat un total de 230
nois i noies i 37 voluntaris els que han participat a les diferents activitats.
A finals de juny, el centre obert TIP de Karcag va anar de colònies de quatre dies al llac Tisza i l’A Mi Házunk
d’Esztergom va anar al llac Balaton a passar uns quants dies de diversió i activitats a l’aire lliure. L’escola
Szent Pál Marista Általános Iskola, a través del projecte “Bari Shei” que encoratja i motiva noies gitanes,
també va organitzar tres dies de colònies a les muntanyes de Bükk.
A principis de juliol va començar a totes dues localitats el casal d’estiu que va durar tres setmanes. Com ja
és costum, van venir voluntaris del CMS de Catalunya per ajudar i donar color i alegria a les activitats dels
casals. Els Ròvers de l’A.E. Montserrat van anar a Esztergom i els de l’A.E. la Soca i A.E. Garbí, a Karcag.
També hi va haver col·laboradors voluntaris hongaresos a tots dos llocs. Les tres setmanes van passar molt
ràpid per a tothom gràcies a la multitud d’activitats variades i entretingudes com ara excursions, jocs, piscina...
A finals d’agost, del 21 al 26, a Karcag es va organitzar, ja per quarta vegada, el campament de futbol, on
més de 60 nens i nenes, amb ajuda de quatre entrenadors voluntaris catalans, van entrenar i millorar les

seves tècniques esportives.
En definitiva, hem passat un estiu ple d’activitats lúdiques i educatives que han donat un color i una alegria
als mesos més calorosos de l’any. Cal agrair a tots els voluntaris, educadors i germans que han fet possible
aquesta meravellosa experiència per a tots els nostres infants.
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G. Mateos Levantinos

Grècia
Igual que en els últims sis anys, el Consell de Missió de la Província L’Hermitage del qual forma part Grècia,
ha organitzat, durant el 2018, els concursos per als Premis Jean-Baptiste Montagne i Germans Maine i Felip, per tal de promoure i honorar les activitats educatives i socials que són interessants i innovadores.
Pel que fa als Premis Jean-Baptiste Montagne, s’hi han presentat 25 projectes de Catalunya, Hongria, França i Grècia. S’han atorgat accèssits al projecte Maristes Runners, realitzat per Lakis Varthalitis, professor de
l’Escola Primària del Lycée Léonin de Néa Smyrni de Grècia; al projecte Moodle, de Vassiliki Pappa, professora d’informàtica a la mateixa escola, i al projecte “L’approche de la littérature au moyen des arts figuratifs au service de l’éducation holistique”, realitzat per Nicolas Maniatis, professor del Lycée Léonin de Patissia.
D’altra banda, el primer premi del concurs Germans Maine i Felip ha estat atorgat al treball “Offre au prochain” de Philippe Fournarakis, director de Secundària del Lycée Léonin de Néa Smyrni. La contribució del
professor Paul Koutsovitis ha estat molt important per preparar el dossier d’aquest projecte.

Expressem les més sinceres felicitacions als nostres companys per aquests projectes pedagògics tan importants que han obtingut aquestes merescudes recompenses.
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Llorenç Claramunt
Catalunya
L'acte d'inauguració de l’exposició itinerant "Maristes: 200 i +" a Barcelona va servir de marc el divendres
14 de setembre per a l'entrega dels premis internacionals Jean-Baptiste Montagne, d’innovació pedagògica, i el Premi Germans Maine i Felip, de pastoral i de projectes de lleure. Un acte on va assistir bona part
de la comunitat educativa marista de Barcelona i una àmplia representació d’entitats i institucions, entre
les quals l’Arquebisbat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Fundació

Escola Cristiana de Catalunya o la Unió de Religiosos de Catalunya.
El primer Premi Jean-Baptiste Montagne, per al Projecte EMO de Maristes Girona, un programa basat en
l’educació emocional a l’escola, el van recollir les seves impulsores: Salomé Petit,
Iolanda Vila i Estel Masmiquel. El
tercer premi, per al projecte Fem
xarxa, el van rebre Vicenç Medina, José Manuel Bernal, Manolo López i Albert Cocera, de

Maristes Valldemia (Mataró).
Fem xarxa proposa una oportunitat de trobada amb infants i joves d’altres escoles
religioses per promoure els
valors educatius, socials i cristians que ens uneixen, entre
d’altres. Els accèssits els van
recollir els representants dels

col·legis de Badalona, Igualada, Lleida, Sants-Les Corts. Pel que fa als Premis Germans Maine i Felip a Catalunya, l'accèssit atorgat el va recollir Núria Diago en representació de
l'Agrupament Escolta Champagnat, de Maristes La Immaculada pel projecte SAP (Sempre a punt).
En el lliurament de premis hi van participar el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Marcel·lí Joan; la directora general de Joventut, Marta Vilalta; el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de la Diputació de Barcelona, Jordi Martí; el president de la Unió
de Religiosos de Catalunya, Màxim Muñoz; el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, Miquel Mateo, i el gerent de l’editorial Baula, Alfons Morales.
L'exposició itinerant "Maristes: 200 i +", que ha passat per totes les poblacions catalanes on els Maristes
tenim escola i/o obra social, tanca els actes de celebració del bicentenari marista a Catalunya.
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Christophe Schietse

França
Amb motiu de la trobada de fi de curs dels directors de la xarxa marista l’11 de juliol a Lagny sur
Marne, es va dur a terme el lliurament dels premis als guardonats amb el premi Jean-Baptiste Montagne a França. Stéphane Hau, cap administratiu, i Pascal Dupont, director general de l’empresa
Dupont Restauration, patrocinadora dels premis Montagne, han concedit el segon premi a Eric Gohier, director del col·legi St. Laurent de Lagny pel
projecte “Hand-e”, i un accèssit a Marie-Dominique
Delmas pel projecte de la classe Gutenberg del
col·legi St. Joseph de Matzenheim. Els dos directors
van donar les gràcies als equips que els han dissenyat i realitzat, i que, en definitiva, han permès que
sorgissin aquests projectes innovadors. També van
donar les gràcies al jurat dels premis Montagne i es
van sentir ben orgullosos de rebre aquests guardons, ja que representen un reconeixement a la feina i a la col·laboració dels seus equips. Això els engresca a ser encara més innovadors.
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Caroline Villordin
Al llarg d’aquesta formació per a l’acompanyament

Per la meva part, guardo al fons del meu cor i del

i el discerniment, hem compartit experiències i

meu esperit alguns elements que voldria compartir.

eines, i també hem descobert algunes tècniques

El primer element es resumeix en aquestes tres pa-

d’escolta atenta i de discerniment.

raules llatines: “Hic et nunc”, aquí i ara. Aquestes

Aquesta formació enriquidora ha harmonitzat

paraules em recorden la joia de viure el moment

temps de trobada amb altres actors maristes,

present, tot sentint la presència de Déu a la meva

temps de pregàries, discussions profundes i mo-

vida i a la vida d’aquells que venen per ser escoltats

ments de relectura de les nostres pròpies vides. La

amablement, sense cap judici, amb atenció. Uns

riquesa del nostre grup ha residit en la nostra multi-

altres elements que conservo són la mediació i la

culturalitat. Veníem d’arreu d’Europa i ens hem tro-

interioritat, que ens permeten conèixer-nos millor a

bat al voltant d’una mateixa idea: “Som vocació”. I

nosaltres mateixos i ens ajuden en els moments de

aquesta vocació ens porta a ajudar els joves, per

discerniment. Finalment, subratllaria aquests temps

diversos que siguin, a avançar en el seu camí de vi-

de diàleg, en tota confiança, amb joia i molts

da. La nostra formació es resumeix en el passatge

somriures. Uns mesos després d’aquesta formació,

bíblic dels pelegrins d’Emmaús: “I caminava amb

em sento profundament canviada i disposada per al

ells”.

millor, ja que, a la llum de Déu, les opcions que hem
de fer només són bones o millors.
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Equip de Pastoral
Encetem un nou curs escolar, una nova oportunitat
per descobrir i experimentar noves sensacions que
ens brinda la vida.
Els espais dels nostres centres educatius comencen
a vibrar amb noves activitats motivades aquest any
per un nou lema: “Canvia”. És la proposta que es fa
des de la coordinació de pastoral a tots els centres
educatius. En el mateix Evangeli tenim un bon
exemple a seguir: el canvi és constant a la vida de
Jesús de Natzaret i també en els seus seguidors.
Qui coneix Jesús, canvia la seva vida.
La idea de canvi està íntimament lligada a tot el
que té a veure amb la vida: evolució, transformació, reformes, adaptació, renovació, conversió…

Aquestes paraules són diferents maneres d'expressar els canvis que s'han produït o es produeixen a
la natura, les espècies, l'univers, l'energia, el clima,
el temps, els costums, les idees, els valors, els sentiments, els projectes, les actuacions, les institucions, les lleis, les civilitzacions, les religions, les
esglésies… les persones.
Pensem també en el famós principi del
químic Lavoisier, que va descobrir que
“la matèria ni es crea ni es destrueix,
només es transforma”.
De vegades, pensar en la idea de
canvi ens pot portar a pensar que
cal canviar per esnobisme o per
moda, però això no té res a veure
amb la proposta que fem aquest
curs amb el lema “Canvia”. La idea
de canvi va lligada a la creativitat, la
innovació, el desenvolupament, la recerca, la millora…
Per poder gestionar les diferents dinàmiques
als centres educatius s’ha posat a l’abast dels
educadors una sèrie de materials:
12

•

Cartells amb el lema.

•

Un document marc amb la motivació general
del lema.

•

Uns dossiers amb la seqüenciació i programació de les activitats que es desenvolupen en
funció de l’etapa educativa dels infants i joves.

•

Una cançó per a petits i una per a grans amb
un vídeo.

...
Tot un repte per viure amb intensitat un nou curs.
Una nova oportunitat per reformular allò que fem
per costum. Tots podem canviar per millorar el
nostre entorn i ajudar que les persones siguin més
felices.

Anne-Marie Dieudonné
A dia d’avui, tota la xarxa marista de la Província

A la versió 2015 de la norma, la noció de direcció és

L’Hermitage, certificada fins al moment amb la nor-

substituïda per lideratge i compromís. La direcció

ma ISO 9001:2008, ha aconseguit la transició cap a

esdevé responsable de l’eficàcia de l’SGQ i assu-

la nova versió de l’ISO 2015.

meix els aspectes referits a la qualitat. Amb l’ISO

El primer que es pot dir d’aquesta nova versió de la
norma és que està més orientada als serveis i acci-

9001:2008, no hi havia cap “visió” de les aportacions de la qualitat.

ons de les organitzacions, amb la qual cosa pretén

La transició cap a la norma 2015 ha alleugerit la

millorar la manera de funcionar de la nostra xarxa.

gestió documental i ha obligat els equips directius

L’esperit de la nova norma és no només complir

de cada centre a comprometre’s i a participar en la

amb les exigències marcades, sinó donar sentit als

gestió de la qualitat a través de treballs d’anàlisi

sistemes de gestió de qualitat (SGQ) perquè esti-

estratègica:

guin directament al servei de l’estratègia de l’orga-

•

Anàlisi DAFO.

•

Anàlisi de les expectatives i les necessitats de

nització.
La transició comença amb una anàlisi precisa del

cada grup d’interès.

context de les organitzacions de la xarxa (provincial,
nacional i local) que tingui en compte la compren-

•

Implementació d’accions preventives per tal

sió dels objectius i l’anticipació de les necessitats i

de minimitzar els riscos assumits per l’obra

previsions de les parts interessades. Així doncs, es

i/o aprofitar les oportunitats que es presen-

tracta de determinar i prevenir els riscos eventuals i

ten.

les oportunitats potencials que cal aprofitar en el si

L’anàlisi estratègica dona sentit a les accions de la

de les organitzacions, per tal de desplegar les acci-

qualitat. Aquesta anàlisi fixa objectius clars i sobre-

ons d’una manera més transversal i preventiva.

tot dona resultats concrets, tant pel que fa a la satisfacció de les parts interessades com al funcionament de la mateixa obra.
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Pep Buetas

El Consell Provincial, seguint les orientacions del Capítol Provincial del 2016, obre un espai de diàleg i participació durant aquest curs escolar a través d’un nou fòrum que té com a lema “Compartim la vida, imaginem el futur”.
Es tracta d’un nou espai perquè tothom se senti convidat a compartir, viure experiències, reflexionar i fer
aportacions per al futur de la vida i la missió maristes de la Província L’Hermitage, connectant amb les crides del XXII Capítol general. El fòrum presentarà tres tipus d’experiències al llarg de l’any:
•

#MaristCamp: temps per a la conversa transformadora (entre octubre i desembre)

•

Tallers: temps per viure junts experiències (entre febrer i abril)

•

Trobada de representants (1316 maig, a l’Hermitage)

Trobaràs tota la informació al

web del fòrum:
www.maristes.eu/forum.
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Som a meitat de camí del pla que ens vam traçar fins a l’any 2021. L’estratègia que vam marcar avança dia
a dia a través dels diferents projectes que anem desenvolupant en els diversos països de la Província. Ens
apropem a la visió que vam intuir:
Ser experts en l’evangelització a través de l’educació i la promoció i defensa dels drets dels infants. En xarxa,
prioritzant la persona.
Per assolir-ho, presentem alguns dels projectes rellevants que s’aniran desplegant al llarg del curs 2018-

2019:
LIDERATGE
Pla provincial de formació en lideratge marista per a la missió
•

Reflexionar sobre la possibilitat d’articular un pla de formació sobre lideratge a nivell provincial
en l’àmbit de la missió

•

Itinerari de formació en lideratge per als equips directius de les obres maristes

PASTORAL
Obres maristes evangelitzadores
•

Elaborar un marc provincial per educar la interioritat

PASTORAL JUVENIL MARISTA (PJM)
Promoció de la Pastoral Juvenil Marista
•

Establir una estructura de PJM a nivell provincial (coordinació entre països, criteris comuns i formacions)

RELACIONS INSTITUCIONALS
Presència a les instàncies i organismes oficials de presa de decisió sobre la infància i la
joventut
•

Establir aliances i col·laboracions amb els organismes oficials que treballen per la infància i la joventut

Són moltes les fites aconseguides fins ara que ens permeten construir un futur com a Província. La visió
estratègica ens ajuda a donar sentit a molts dels esforços que fem diàriament els diversos equips d’animació de la Província L’Hermitage i de les obres educatives formals i no formals.
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En l'últim número del Díktyo us presentàvem el nou disseny de la web maristes.eu. Un canal de comunicació comú per a tota la Província marista L'Hermitge, que ofereix la informació estable de la nostra missió
educativa: missió, visió i valors, documents provincials, informació sobre el lema de Pastoral, projectes provincials comuns...
Però a cadascuna de les províncies hi ha canals propis que pretenen buscar la proximitat amb els destinata-

ris i explicar de la millor manera possible el dia a dia de la nostra activitat, tant a les escoles com a les obres
socials.
A Catalunya, un dels canals bàsics de comunicació és la web www.maristes.cat, que aquest curs
ha completat el procés d'unificació de
disseny. Hi podem trobar informació
completa sobre les escoles, obres socials, Pastoral, moviments juvenils... Tant
educadors com famílies reben de ma-

nera periòdica el Butlletí FCH o Butlletí
Famílies, amb l'actualitat de xarxa i l'anunci d'esdeveniments que vindran. Un
altre mitjà de comunicació que està començant a caminar és Maristes Xarxa Innovació, la revista anual que reflecteix el procés d'innovació educativa que s'està vivint a les escoles maristes catalanes. Un procés que també es pot seguir a la web
www.maristesxarxainnovacio.cat. Pastoral, l'ONG SED i els moviments tenen els seus propis canals de comunicació i estan vius a les xarxes socials.
A França la web www.maristes-amc.com és el
canal oficial de la xarxa marista de França. La
web www.maristes-france.org ofereix també
informació, en aquest cas de les quatre congregacions maristes: Pares Maristes, Germans Maristes, Germanes Maristes i
Germanes Missioneres. La xarxa també
compta amb una pàgina de Facebook:
AMC réseau mariste France. D'altra
banda, el butlletí mensual Fréquence 6
s'envia on line a tota la comunitat educativa, amb les novetats tant de les escoles com de la institució. Présence Mariste és la revista trimestral pubicada
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pels germans, amb testimonis, articles de fons i notícies de la Província. Per últim mencionem Regards maristes, que és una publicació que es troba a les comunitats de germans.
A Grècia, la web comuna de les obres educatives maristes és: www.leonteios.gr, on hi ha informació de les
escoles i de les obres socials, i compten també amb una web d’antics alumnes: https://eall.gr. L’actualitat
del dia a dia es difon a través

de les xarxes socials, amb
presència en comptes de Facebook, Instagram i Youtube.
A banda, cadascuna de les
escoles té els seus canals propis de comunicació: una revista escolar i un àlbum escolar
anual. Altres maneres de comuni-

car la missió són la
Plataforma Educativa dels Centres
(una intranet amb
informació d’interès) i una publicació on expliquen
les trobades de SMAEL, l’equip que vetlla per la coordinació de les obres educatives maristes a Grècia.
A Hongria, de moment el mitjà d'informació comú és el Díktyo, però s'està estudiant la possibilitat d'engegar nous projectes comunicatius, tant a les xarxes com amb una web pròpia.
Per últim, a nivell provincial, la informació ens arriba a través d’aquesta mateixa publicació que esteu llegint, Díktyo; a través de L’Hermitage.info, i a través d’uns vídeos anomenats “Entre germans” que mostren
la vida de la província de manera gràfica.
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