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Christophe Schietse 

Durant uns dies, nou estudiants dels col·legis maristes de 

Tolosa, Marsella i Lagny van anar a Hongria amb alguns 

encarregats de pastoral i professors. Aquest viatge els va 

ajudar a copsar la realitat de les obres maristes a Karcag 

i Esztergom, dues localitats on germans i laics maristes 

ajuden la població gitana. 

A continuació podeu llegir el testimoni d’en Jorick, 

un jove que dona sentit al que van viure durant 

aquells dies: 

 

Jorick, 18 anys 

Comencem per Karcag, que és on vam passar 

més temps. És una vila molt bonica on vam passar gairebé tres dies per participar en algunes activitats d’u-

na escola marista. Va ser molt gratificant veure el funcionament de les escoles a altres països. Vam poder 

interactuar amb els infants: vam participar en una de les seves classes, vam fer activitats amb ells, vam ju-

gar a futbol, vam celebrar una festa tradicional de la localitat i, l'última nit a Karcag, vam compartir un àpat 

amb els alumnes més grans. El que no va ser tan bonic va ser visitar el barri gitano d’on venen els estudi-

ants. Allà vaig veure per primera vegada un grau de pobresa que és difícil d’imaginar en un continent com 

Europa, a més d’una comunitat molt tancada a causa de tots aquests anys de segregació. És cert que, tot i 

que aquestes persones no són totalment innocents, tal com deia una de les noies d’aquesta comunitat amb 

qui vam poder parlar, aquesta realitat genera un fort desig d’implicar-se de ple en una activitat humanitària 

amb aquest col·lectiu per combatre les desigualtats i condicions inacceptables en què viuen algunes perso-

nes. 

A la segona part del viatge vam viure altres sensa-

cions. Vam anar a una altra escola molt més petita i 

amb finalitats diferents de l’escola marista: per 

exemple, les mares dels nens hi poden anar a rentar 

la roba. A més, tot i que el barri gitano d’Esztergom és 

molt més petit, les persones que hi viuen són molt més 

acollidores i alegres. La pobresa de l’entorn em va afec-

tar, tot i l’actitud positiva de la gent. Vam poder fer reu-

nions interessants, especialment amb joves molt moti-

vats i implicats en el que fan. 
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Ja es tradició que a totes les obres maristes de la Província, al voltant del 20 de novembre, data 

en què l'ONU va aprovar la Declaració sobre els Drets de l’Infant, es realitzin activitats educatives 

per promocionar i difondre el coneixement d’aquests drets a tots els infants. Us mostrem un re-

cull de fotos de les activitats realitzades el passat mes de novembre. 
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El Fòrum Provincial avança a bon ritme. El Fòrum té 

un caràcter marcadament participatiu i es desenvo-

lupa gràcies a la iniciativa local i l’autogestió. Així, 

durant els mesos d’octubre a desembre, ja s’han 

realitzat més de quaranta #MaristCamp entre les 

comunitats de germans, xarxes de comunitats, fra-

ternitats, grups de vida marista, escoles, obres soci-

als i altres grups que han respost a convocatòries 

obertes.  

L’objectiu dels #MaristCamp ha estat identificar els temes que els partici-

pants consideren importants en relació amb el futur de la vida i la missió 

maristes, establir converses per tractar-los i aprendre conjuntament. 

Fins ara, els temes que han emergit amb més força, entre d’altres, són el 

futur de les comunitats maristes, la transmissió del carisma, els rostres 

maristes d’avui i l’articulació del laïcat, el futur de les obres educatives, la 

missió entre els joves, la presència a les perifèries o l’espiritualitat. 

Durant els mesos de gener i febrer encara se’n celebraran alguns, els 

quals conviuran en el temps amb els #Tallers, la segona experiència pro-

posada al Fòrum que es durà a terme entre els mesos de gener i abril. 

Els #Tallers són espais per a la vivència i per poder fer experiència de te-

mes com els que acabem de citar. Els #Tallers ajuden a connectar amb 

les crides del XXII Capítol general i fan emergir intuïcions sobre el futur 

de la vida i la missió maristes. 

Trobareu la llista de #Tallers que s’ofereixen i en els quals podeu partici-

par a la pàgina web del Fòrum. 

Finalment, del 13 al 16 de maig tindrà lloc una trobada representativa de 

la realitat marista provincial a Notre Dame de l’Hermitage a la qual s’hi 

podrà participar per invitació. En aquesta trobada es recolliran els fruits 

de les experiències anteriors i es dibuixarà la visió d’allà on volem arribar 

el 2025, data del bicentenari de la construcció de la casa de l’Hermitage 

per part de Marcel·lí i els primers germans. 

Us convidem a continuar participant al Fòrum, a fer sentir la vostra veu i 

a escoltar la dels altres. 

Podeu seguir tota l’actualitat del Fòrum a través de la pàgina web 

www.maristes.eu/forum. 

Pep Buetas 

http://www.maristes.eu/forum
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A la vida, les persones experimentem diferents realitats. 

Normalment responen a les diferents etapes evolutives del nostre creixement físic, intel·lectual i espiritual. 

Aquesta formació pretén oferir una experiència que pugui reforçar la interioritat, l’espiritualitat de la per-

sona adulta i la seva projecció en el seu medi professional. Ja fa cinc anys que des de l’itinerari formatiu 

marista s’ofereix el programa de Missió evangelitzadora marista als nostres educadors a nivell provincial. 

Aquest any, 21 educadors dels nostres centres educatius han iniciat aquesta formació, la primera fase de la 

qual es va dur a terme del 19 al 23 de novembre de 2018 al Monestir de les Avellanes. 

Una característica d’aquest programa és que tenim la possibilitat d’interactuar amb tots els participants, ja 

que disposem de traductors que ens faciliten la feina d’enllaç entre les persones dels diferents països de la 

Província L’Hermitage. 

La realitat és que es va generar un bon ambient entre els assistents amb els pas del dies i això ens va per-

metre estrènyer llaços i conèixer les realitats de cadascun dels països.  

En aquesta primera setmana de formació es va presentar una visió sociològica de la societat occidental i la 

seva influència en les persones. Això ens porta a treballar a partir d’unes claus teològiques per abordar la 

missió evangelitzadora com a Maristes en els medis educatius on ens movem. 

Aquesta formació consta de tres etapes i, en 

aquest moment, n’hem acabat la primera. La sego-

na es fa durant el segon trimestre al país d’origen 

dels participants i una tercera trobada, de l’11 al 

15 de març de 2019,  es fa a l’Hermitage. 

Segur que podrem descobrir, experimentar i interi-

oritzar el carisma de Marcel·lí a través dels llocs on 

ell i els primers germans van viure. 

G. Manel Martín 
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Anna Badia 

Jesús sempre convidava a tothom qui caminava al seu 

costat a despertar. I és en aquest despertar on fa un 

any es va crear la Xarxa de Solidaritat L'Hermita-

ge. A través de la reflexió, des del Consell de 

Missió de L'Hermitage es va optar 

per començar a caminar amb aquesta Xarxa 

mitjançant enllaços entre els països de la Pro-

víncia. Així doncs, a la Xarxa treballem el com-

promís amb el valor de la solidaritat dins del 

carisma marista per tal de donar resposta i 

coordinar les inquietuds que sorgeixen. 

Des de la Xarxa volem viure en clau de solidaritat 

entesa com una acció vital i una qualitat humana 

que ens duu a treballar per la justícia global des de la 

cooperació entre les diferents parts de la Província L’Her-

mitage. La Xarxa és oberta i tothom està convidat a fer-hi arri-

bar iniciatives a través de les persones enllaç de cada país: Danai Agnagnos-

topoulou (Grècia), Anna Badia (Catalunya), Norbert Joyeux (França) i Pau Tristany 

(Hongria).  

Durant el primer trimestre, ens vam reunir per continuar creant lligams dins 

del marc de la solidaritat de la Província i promoure connexions 

entre joves i adults moguts per aquesta crida que vulguin 

ampliar les seves opcions de vida. D’aquesta manera 

ens proposem acompanyar-los amb els valors cris-

tians com a base, tot promovent la maduració 

vocacional i la sensibilització cap a una cultura 

de solidaritat. 

Tenim ganes que aquest 2019 vingui carre-

gat d’experiències vitals que ens permetin 

viure plenament el nostre compromís i fer 

créixer la solidaritat dins la Província de la 

mà de Jesús i Marcel·lí.  



 

8  

L’Henri, adolescent català, camperol tímid i tar-

tamut, es compromet en el camí marista: rep 

una formació religiosa i professional ràpida, l’es-

sencial per viure en comunitat i ensenyar a Pri-

mària. Una salut fràgil i una nutrició insuficient 

fan que als 20 anys es trobi en un sanatori amb 

tuberculosi. És una oportunitat per veure, més 

enllà de les parets de la seva comunitat, altres ma-

neres d’enfocar la vida i la fe. 

Amb un fort sentit del deure, es prepara el Batxille-

rat i una llicenciatura en Filosofia, mentre exerceix 

les professions de prefecte de disciplina o profes-

sor. La vocació missionera l’atreu, però no li propo-

sen res en aquest sentit. Als 39 anys, quan ja havia 

abandonat les seves il·lusions per anar a missions, 

els seus superiors li demanen que sigui director del 

col·legi de Sant Bonaventura, a Alger. 

Els reptes són molts: començar a estudiar l’àrab lite-

rari i dialectal, dirigir un col·legi amb una experiència 

molt curta en aquesta àrea i, sobretot, amb una clien-

tela que ja no és francesa des de la independència, 

sinó algeriana i musulmana. Amb la Junta de Pares, 

elabora el projecte educatiu de l’escola i, com a deixe-

ble de Marcel·lí Champagnat, encoratja una comunitat 

educativa inspirada en valors evangèlics en un nou con-

text. Sis anys més tard, les escoles catòliques són nacio-

nalitzades i els religiosos que treballaven en l’àmbit de 

l’educació tornen a França. El cardenal Duval anima els religiosos i religioses a no abandonar el camp de 

l’educació. L’Henri, amb el suport del germà Superior general, es quedarà sol. 

Accepta entrar a l’educació pública i l’envien com a professor de matemàtiques a una petita ciutat de l’At-

les. Allà la vida és dura, solitària, amb talls de corrent freqüents i amb dos quilòmetres de recorregut per 

aconseguir aigua potable. Els alumnes estan poc motivats i no hi ha cap comunitat cristiana a la localitat. 

A França, la majoria de germans no entenen aquest compromís d’Henri. Per a ell es tracta de Natzaret, de 

la fe viscuda en els gestos quotidians, en profunda solidaritat amb un poble que pateix però que és creient. 

És temps per a la lectura de la Bíblia i l’Alcorà, i per establir profundes amistats amb alguns musulmans 

amb desitjos de dialogar sobre l’espiritualitat. 

Un germà del Perú es reuneix amb ell, però els contractes docents que fins aleshores eren renovables anu-

alment, el 1988 deixen de ser-ho. 

G. Henri Vignau 
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L'arquebisbe d’Alger, Mons. Tessier, li proposa la biblioteca del carrer Ben Cheb d’Alger, en el conegut barri 

de la Casbah. L’Henri s’entrega apassionadament en aquest nou projecte (antigament dirigit pels Pares 

Blancs) al servei de la joventut desafavorida. L’antiga casa és morisca, amb un estil tradicional, però està en 

molt mal estat. El nostre germà la convertirà en un lloc agradable, bonic, apte per treballar-hi. Compra lli-

bres, en fa venir alguns de França, però s’adona que el que cal per al miler d’estudiants inscrits a Secundà-

ria són llibres en àrab que s’han d’enquadernar. La casa disposa també d’un modest servei social dirigit per 

un laic voluntari francès. Algunes religioses també dediquen estones al servei de la biblioteca. Les noies de 

la Casbah, completament carregades de tasques domèstiques, poden per fi trobar silenci, llibres i ajuda en 

un espai ampli que fa honor a la seva cultura. El nostre germà, molt relacionat amb les comunitats religio-

ses de la ciutat i els seus voltants, i molt obert a la fe i a la pràctica musulmana, aprofundeix la seva espiri-

tualitat mariana: ser com Maria, escoltar la paraula de Déu i les necessitats de la gent amb qui es troba, 

disponible per satisfer les necessitats dels veïns i especialment les dels joves, deixar-se interpel·lar pel sen-

tit de la pregària i l’hospitalitat del poble algerià en un context d’empobriment i augment de la violència. A 

primera hora de la tarda 

del 8 de maig de 1994, 

mentre una bona colla 

d’alumnes de Secundària 

del barri estan a les sales 

treballant personalment 

o ajudant-se de dos en 

dos, apareixen dos terro-

ristes del GIA i assassinen 

el germà Henri i la germa-

na Paul-Hélène. 

“El meu compromís marista 

m’ha permès, malgrat els 

meus límits, integrar-me har-

moniosament en un ambient 

musulmà, i la meva vida en 

aquest entorn, m’ha fet sentir 

profundament realitzat com a 

cristià marista. Alabat sigui 

Déu!” 

“Aquests joves viuen la violèn-

cia a tot arreu, tant al carrer 

com a casa. Cal que aquí experi-

mentin tota la pau possible que porten dins seu.” 

“A les nostres relacions quotidianes, apostem obertament per l’amor, el perdó, la comunió, i contra l’odi, la 

venjança, la violència.” 

G. Henri Vignau 
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Christophe Schietse 

Els dies 19 i 20 de gener es va celebrar al Monestir de les Avellanes, la III Assemblea dels Consells de Missió 

de l’Europa Marista. Cal destacar el bon esperit i la cordialitat que es va viure al llarg d’aquesta trobada, 

que va tenir com a eix principal la formació. 

Les presentacions que van fer les diferents províncies i la CME sobre les seves bones pràctiques, així com la 

contextualització de la situació actual amb la introducció del Pla estratègic de l’Institut van ajudar a establir 

el marc de treball i millorar el coneixement mutu de les províncies. 

El tema de la formació es va tractar compartint les experiències dutes a terme a les diferents províncies i a 

la CME. Els participants van ser convidats a definir quines serien les necessitats comunes de formació a 

nivell continental i, per fer-ho, es van dividir en diversos grups relacionats amb els diferents àmbits de la 

missió (pastoral, lideratge, solidaritat...). 

Finalment, les aportacions de cada grup van ser discutides i plantejades per les províncies. D’aquests mo-

ments de reflexió es dedueix que els camps d’acció comuns que actualment s’implementen en matèria de 

formació pel MEC (Consell de Missió Europa) són prioritaris. A més, també es va plantejar el fet de poder 

compartir i proposar determinats cursos de formació o capacitació que ja existeixin en una província en 

particular a la resta del continent, tenint en compte la diversitat cultural i la traducció dels recursos. 

A més, els participants van tenir l’oportunitat d’anar a Lleida per visitar el centre de la ciutat i fer una visita 

guiada a l’edifici històric de l’Ajuntament, en el qual es pot admirar una reproducció del retaule que està 

exposat al fons de la sala del Consell. Els assistents també van poder gaudir d’un sopar ‘gourmet’ molt 

apreciat per tots. 

L’Eucaristia va clausurar aquesta III Assemblea dels Consells de Missió d’Europa, tot oferint 

al Senyor les nostres pregàries i la nostra esperança per a la cons-

trucció de l’Europa Marista. Ara és el torn del 

MEC, que ha de construir el 

seu full de ruta per tal d’im-

plementar les iniciatives plan-

tejades en aquesta assem-

blea. 

Moltes gràcies al personal de 

la casa de les Avellanes per la 

seva acollida, a Llorenç Clara-

munt per la visita a Lleida, i al 

G. Manel Martín per l’anima-

ció de l'Eucaristia. 
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Imma Amadeo 

Un any més, ja està oberta la convocatòria per a la 

presentació de treballs que opten als Premis Mon-

tagne i Germans Maine i Felip.  

El Premi Jean-Baptiste Montagne reconeix les expe-

riències innovadores i les bones pràctiques a les 

obres educatives de la Província L’Hermitage, i el 

Premi Germans Maine i Felip, els projectes relacio-

nats amb el lleure i amb la pastoral marista, uns 

premis que volen ser un reconeixement a les acci-

ons amb infants i joves i de lleure educatiu marista 

impulsades a la nostra Província. 

Hi ha temps per presentar els treballs fins al dia 17 

de maig de 2019 i el veredicte es farà públic durant 

el mes de juny.  

7a edició del Premi Jean-Baptiste Montagne 

Les obres que optin al Premi han de donar a 

conèixer una 

experiència 

educativa inno-

vadora o bé una 

bona pràctica 

que ja s’hagi implantat o que encara s’hagi d’apli-

car. Es valorarà que es pugui estendre a qualsevol 

centre de la Província L’Hermitage i que tingui pre-

sent la visió, la missió i els valors de les obres maris-

tes.  

4a edició del Premi Germans Maine i Felip 

Les obres que es presentin al Premi Germans Maine 

i Felip han de ser projectes vinculats amb la pasto-

ral amb infants i joves i amb el lleure educatiu ma-

rista de la Província L’Hermitage.  

El Maine i el Felip van ser germans apassionats per 

l’Evangeli i per la vida i van saber comunicar aques-

ta passió als infants i als joves. La seva bona intuïció 

i creativitat educativa i pastoral ens van permetre 

ser evangelitzadors entre els joves. Dos referents 

per a la Pastoral Juvenil Marista, impulsors de pro-

jectes i activitats amb infants i joves.  

 

Els Premis estan convocats pel Consell de Missió de 

la Província L’Hermitage, els membres del qual fa-

ran de jurat. Us encoratgem a participar-hi i espe-

rem que aquests Premis 

continuïn animant els edu-

cadors i educadores de les 

obres educatives de la Pro-

víncia a seguir treballant 

pel present i el futur dels 

infants i joves que els 

són confiats.  
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La setmana del 14 al 20 de 

gener de 2019, 180 joves ens 

vam trobar a Guatemala per 

celebrar l'alegria d'ésser Ma-

ristes. La trobada va tenir lloc 

a la residència dels Germans 

Maristes i vam viure l’experi-

ència amb participants de les 

quatre congregacions que for-

men la Societat de Maria: Pa-

res Maristes, Germanes Maristes, Germanes Maris-

tes Missioneres i Germans Maristes. Allà vam poder 

compartir les diferents realitats que es viuen arreu 

del món marista. Així doncs, es tractava d'una tro-

bada internacional, amb participants de diversos 

indrets del món: Amèrica, Europa, l’Àfrica 

(Madagascar i Sud-àfrica) i Oceania. L’Àsia no hi va 

poder ser present, però a les Filipines van celebrar 

una trobada simultània a la qual ens vam sentir 

units  gràcies a un vídeo. “Teixint Vida” va ser el le-

ma escollit per a la trobada, al·ludint a la cultura del 

teixit tan identificativa de Guatemala que encara 

avui segueix donant vida. 

El fil conductor de la trobada es va estructurar en-

torn de quatre realitats diferents del carisma maris-

ta: la comunitat, la solidaritat, l'espiritualitat i la 

missió. En els quatre dies centrals 

de la trobada vam treballar cadas-

cuna d'aquestes realitats. La jorna-

da començava amb una pregària i 

una motivació d'algun dels quatre 

superiors generals de cada Institut. 

Vam viure diferents experiències 

segons la temàtica del dia: dinàmi-

ques d'interioritat, experiències de 

solidaritat, moments de petites fra-

ternitats. Van ser uns dies per conèi-

Marc Baldayo 

xer més a fons la identitat marista, el compromís de 

ser cristians avui a l'estil de Maria. A Guatemala 

vam poder viure i aprofundir una fe encarnada. És 

una experiència difícil d'explicar amb paraules, s'ha 

de viure. La presència de Jesús i Maria, la nostra 

Bona Mare, ens van acompanyar i van encoratjar el 

nostre cor per sortir cap als nostres llocs d'origen i 

ser bones notícies. Es tracta de viure el compromís 

marista des d'una nova realitat comunitària, ser 

sensibles a les necessitats del món d'avui des de la 

solidaritat, entrar a dins per descobrir Déu en el 

silenci i trobar la nostra vocació, allò a què cadascú 

se sent cridat. Seguim teixint vida.  
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Raúl García Milán 

l’objectiu de generar autonomia. 

El nostre equip educatiu, format 

per dotze professionals de l’àmbit 

de les ciències socials i amb el su-

port d’un potent grup d’unes 60 

persones voluntàries, intentem 

ser significatius i referents per a 

les persones a les quals acompa-

nyem. 

Amb un estil que ens és propi, 

com a educadors maristes edu-

quem des d’uns valors consensu-

ats i que hem heretat. Cada tarda atenem una se-

tantena d’infants i joves derivats dels serveis socials 

municipals, promovent accions com el reforç edu-

catiu, el treball d’hàbits higiènics, l’educació emo-

cional, l’acció comunitària, el joc, la tutoria, les as-

semblees, el treball familiar, etc. A més, fem del 

treball en xarxa i coordinat amb la resta d’agents 

socials del territori i de l’obra social marista un sig-

ne distintiu de la nostra manera d’entendre l’edu-

cació social. 

En els nostres 19 anys d’història, hem 

anat diversificant la nostra atenció a tra-

vés de la creació de nous projectes com 

ara la formació musical, el reforç de 

l’alimentació dels joves, l’atenció soci-

al des del lleure, l’atenció especialit-

zada a infants amb trastorn de l’es-

pectre autista o l’acompanyament a 

joves amb greus dificultats personals 

i socials. 

Perseguim el somni de Marcel·lí ate-

nent i acompanyant la cara més vulne-

rable de la infància, i ens fem nostra la 

idea que per educar, cal estimar.  

El Centre Obert Rialles està situ-

at a Santa Coloma de Grame-

net, a prop de Barcelona, i és 

un servei de centre obert que, 

en un marc d’atenció a infants, 

joves i famílies en situació de 

risc d’exclusió social, fa una tas-

ca preventiva i de detecció de 

possibles vulneracions de drets. 

Acompanyem processos vitals 

de persones que viuen mo-

ments de dificultats, i ho fem 

des d’una vessant social i educativa en clau de pre-

sència, paraula que ve del mot llatí praesens forma-

da pel prefix prae- (davant) i el verb esse (estar). Ho 

fem de manera incondicional però condicionada, 

tenint en compte el límit de l’acció social i educati-

va; amb una mirada capacitadora de la persona, 

sent conscients de les dificultats; intentant generar 

serenors en moments d’incerteses; amb la intenció 

de generar impacte, transformació i canvi quan cal-

gui; de manera limitada en el temps i l’abast, i amb 

EXPERIÈNCES  


