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Julien Monghal 

El juliol de 2018 va marcar l’inici de la nostra reflexió sobre el desplegament 

d’un enfocament d’intel·ligència col·lectiva com a mode de gestió dins dels 

equips de les institucions maristes de França. 

Aquest enfocament s’està desenvolupant gradualment a l’Institut dels 

Germans Maristes amb fermes intuïcions arrelades a la nostra missió: 

A l’Assemblea Internacional de Missió de Nairobi, el 2014, el mètode 

proposat de reflexió va ser “El diàleg al voltant del foc”. Aquest foc, sig-

ne de reunió que escalfa i protegeix del fred, representa el marc segur 

del diàleg fratern en el qual tothom hi té lloc. 

Es va utilitzar el mot “UBUNTU”, un terme molt significatiu, al qual 

Barack Obama va fer referència amb les paraules “La meva humanitat està inextricablement lligada a la 

vostra!”. En definitiva, és la convicció que la missió es manifesta en les nostres diversitats personals i en la 

riquesa de les nostres relacions humanes. Un proverbi africà reflecteix bé la voluntat dels Germans: “Sol es 

va més ràpid, però junts anem més lluny!”. 

La primera crida del XXII Capítol general que es va celebrar a Rionegro (Colòmbia) el 2017 també busca 

aquesta convergència per construir una identitat comunitària, de grup de vida i d’equip per a la nostra mis-

sió: “Viure com a família carismàtica global”. 

La reunió amb Jean-Jacques Montlahuc, assessor d’aquest projecte, va proporcionar el necessari per acom-

panyar aquest procés de construcció d’equips de vida en els nostres equips directius i per constatar que la 

veritat permetrà el lideratge del canvi i la realització de tothom. Idees cabdals a seguir: 

• Respecte per la persona. 

• La diversitat és una riquesa per als nostres equips. 

• El projecte col·lectiu és més fort que la decisió individual. 

Una ullada al projecte: 

Des del setembre de 2018, s’ha creat un equip impulsor per organitzar el desplegament del projecte a tra-

vés de diverses trobades. Està format per l’Equip Directiu de l’AMC (Associació Marcel·lí Champagnat) i Je-

an-Jacques Montlahuc. 

La primera sessió tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2019 a St. Paul Trois Châteaux. Durant els pro-

pers dos anys, hi haurà dues sessions anuals: octubre i març de cada any. 

Jean-Jacques Montlahuc ja s’ha reunit amb dos equips directius: el del centre Ra-

oul Follereau, a Chazelles-sur-Lyon, i el del complex escolar N.D. de St. Laurent la 

Paix, a Lagny-sur-Marne. 

Actualment, dues persones han començat la formació  en “Lideratge i intel·ligència 

col·lectiva” (LIC): Joel Lepetit i Julien Monghal, que seran persones de referència d’a-

quest projecte per a la xarxa. 

 

“Sol es va més ràpid, però junts anem més lluny!” 
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Nathalie Faure 

L’itinerari de formació d’animadors maristes 

per a la missió, coordinat pel Consell Europeu 

de Missió, és un recorregut en cinc etapes. Està 

dissenyat per als germans i els laics comprome-

sos amb la missió marista de les nostres provín-

cies europees amb l’objectiu de garantir la vitali-

tat del nostre carisma. Inclou un participant per 

país de quatre províncies d’Europa: Ibèrica 

(Espanya), Mediterrània (Espanya, el Líban, Itàlia), 

Compostel·la (Espanya, Portugal) i L’Hermitage 

(França, Catalunya, Grècia). 

La primera sessió d’aquest recorregut es va celebrar 

a Notre Dame de l’Hermitage del 18 al 22 de març de 2019. Els temes principals que es van tractar van ser 

l’espiritualitat, la interioritat, el compromís i la fidelitat amb el projecte marista, amb els documents de re-

ferència com a marc per construir i resar junts i amarar-nos del lideratge de Champagnat. Mentre passà-

vem pels primers llocs maristes a Le Rosey, cadascú va poder dibuixar el mapa de la seva vida i, gràcies a 

aquest recorregut espiritual, vam poder reflexionar sobre “els dons coneguts o endormiscats”. 

Com en va ser, d’enriquidor, escoltar les aportacions dels germans Benito Arbués, Diogène Musine i Emili 

Turú! Algunes frases encara ressonen dins meu: “No estem vivint una època de canvi, sinó un canvi d’èpo-

ca…”, “educar per al silenci, per poder escoltar els altres…”, “alliberar-se un mateix, ja que ningú no pot 

donar el que no té…”, “abandonar la cultura de l'ego i promoure els ecos (ecologia, ecosistema…)”. 

Aquesta setmana ens ha regalat temps... 

Temps per a un mateix. Temps per interioritzar i reflexio-

nar sobre la missió marista, esbossar el projecte personal 

com a líders carismàtics… 

Temps per als altres, per entendre les realitats de les 

províncies de l’Europa marista i per impregnar-nos del 

lideratge de Champagnat: dels seus èxits, però també 

de la seva manera de superar les seves crisis… 

Tot això sota el tendre esguard de Maria, que inspi-

ra la nostra creativitat per tal de ser constructors 

de ponts; perquè, com Maria a Canà (Jn 2,3), ens 

sentim interpel·lats per les necessitats del món 

que ens envolta. 
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Szent Pál Marista Általános Iskola (Karcag, Hongria) 

 

El dia 6 de juny tot el món marista celebra la festivitat del seu funda-

dor Sant Marcel·lí Champagnat. A les nostres obres ho hem celebrat 

amb tot tipus d’activitats: celebracions litúrgiques, pregàries, jocs, 

excursions, actuacions, etc.  

Aquest dia celebrem el regal del carisma marista heretat de Marcel·lí i 

la voluntat de tots els nostres centres, a totes les localitats i ambients 

on som presents, de seguir donant vida a l’obra i la missió que va co-

mençar fa més de 200 anys. 

Us presentem un recull de fotografies de les celebracions d’alguns 

dels centres de la Província.  

Escola Primària Léonin d’Atenes (Grècia) 

Escola Primària Saint Denis (Grècia) 

Maristes Montserrat (Lleida, Catalunya) 

Maristes Igualada (Catalunya) Maristes Champagnat (Badalona, Catalunya) 

Maristes Sants-Les Corts (Barcelona, Catalunya) Collège Raoul Follereau (Chazelles-sur-Lyon, França) 
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Ecole Les Maristes (Bourg de Péage, França) 

Maristes Valldemia (Mataró, Catalunya) 

Maristes Rubí (Catalunya) 

A Mi Házunk (Esztergom, Hongria) 

Ecole Champagnat (Issenheim, França) 

Missa a la parròquia d'Atenes (Grècia) 

Representació de l’obra “El cinquè evangeli” sobre la vida del G. Henri Vergès a Atenes (Grècia) 

Maristes Anna Ravell (Barcelona, Catalunya) 

Maristes Sant Pere Chanel (Malgrat, Catalunya) 

Maristes La Immaculada (Barcelona, Catalunya) 

Maristes Girona (Catalunya) 

Les Maristes Toulouse (França) 
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G. Manel Martín 

Amb l’arribada de les vacances de Setmana Santa s’atura l’activitat acadèmica als centres educatius, però 

les associacions i agrupaments juvenils que realitzen activitats de 

lleure aprofiten aquests dies per fer les seves propostes.  

Les celebracions de la Pasqua són un moment de vivència cristiana 

on podem retrobar-nos amb les arrels dels valors que van moure 

Jesús a donar-nos un missatge alliberador per a totes les persones. 

Com cada any, des de diverses realitats maristes s'organitzen activi-

tats i trobades que contribueixen a construir aquest sentit de famí-

lia i de compartir. A continuació trobareu un recull de les activitats 

que s'han dut a terme enguany i el nombre de participants a cada 

esdeveniment: 

• Moviments de lleure: 

• FAJMACOR: 

• Trobada Jove a la Rectoria de la Selva (13-15 d’abril), amb 80 participants. 

• Revolució de Jesús a Llinars del Vallès (13-16 d’abril), amb 72 participants. 

• CMS: 

• Pasqua Pionera a La Carral (18-21 d’abril), amb 157 participants. 

• Koatí, Baloo, Pasqua Rànger (13-16 d’abril), amb 404 participants. 

• Pasqua Jove de les Avellanes (18-21 d’abril):  

• Obert a joves a partir de 16 anys. Enguany, amb 120 participants. 

• Més informació de la Pasqua de les Avellanes clicant aquí. 

• Pasqua Familiar a Llinars del Vallès (18-21 d’abril): 

• Una proposta de celebració per a les famílies. Aquest any amb 120 participants. 

 

Han estat uns dies de vivències intenses per a tots els infants i joves que han participat en aquestes activi-

tats. Us convidem a llegir un breu text del missatge de la Pasqua de les Avellanes a partir del lema que ha 

motivat les celebracions i trobades de grup durant aquests dies pasquals: 

Amb Crist: Ell és la nostra esperança, el nostre company de viatge.  

Despertem: sentim la crida de Jesús per portar la Bona Nova del Regne de Déu començant per un 

mateix, tot desvetllant la inquietud que regni una justícia global al nostre món. 

 A la Vida: Jesús és viu, encarnat en cada persona per ser portadors de Resurrecció.  

Sentim que Jesús ens impul-

sa a ser imatge dels valors 

del seu evangeli a partir del 

nostre compromís. Germa-

nes i germans, Crist ha res-

suscitat i nosaltres amb Ell. 

http://www.maristes.cat/pastoral/pasqua-jove-de-les-avellanes
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Maritxu Enrique, Montse Pons 

Al llarg d’aquest curs hem tingut l’oportunitat de formar part del grup de professors i membres d’e-

quips directius que hem passat per la formació de protecció al menor.   

Amb aquest curs hem pogut aprofundir en les diverses línies de promoció de la protecció de la 

infància, ens hem aproximat als conceptes d’abús sexual, factors de risc i protecció, i hem 

pogut conèixer les dinàmiques familiars en què es produeixen casos d’abusos sexuals.  

Durant el període de formació, el curs ens ha fet experimentar sentiments contradic-

toris. D’una banda, hem tingut la satisfacció d’adquirir coneixements que ens han 

ajudat a dotar-nos d’eines i conèixer de primera mà aquesta problemàtica 

dura i, per desgracia, vigent als nostres dies. D’altra banda, hi ha hagut 

moments en què ens hem posat a la pell de les víctimes i hem empatit-

zat amb elles, així com amb els familiars i, fins i tot, hem arribat a 

entendre el mateix maltractador, experiència que ens ha impac-

tat i remogut.   

Aquest curs ens ha posat de manifest la necessitat de 

tenir molt present aquest tema per abordar-lo a les 

nostres escoles amb la màxima naturalitat i poder 

empoderar els nostres alumnes perquè sàpi-

guen respondre davant de situacions d’a-

bús. 

Estem molt agraïdes i ens sentim 

privilegiades d'haver participat 

en aquesta formació i poder 

ser agents de canvi.  
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Aquest ha estat el tercer curs del projecte d’innova-

ció pedagògica de les escoles maristes a Catalunya. 

El focus del projecte és esdevenir una institució que 

posa al centre l’aprenentatge —en les dimensions 

del fer, conèixer, conviure i ser— i el desenvolupa-

ment d’hàbits intel·ligents d’innovació, individuals i 

col·lectius, que facin que aquest procés innovador 

sigui sostenible en el temps i que esdevingui un tret 

que ens caracteritzi en el futur. 

El curs 2018-2019 hem viscut la fase FITA-II. Els 

equips educatius han estat acompanyats en un pro-

cés de reflexió, personal i compartit, sobre les es-

sències maristes del projecte pedagògic, els ingredi-

ents de l’aprenentatge a les escoles maristes i la 

innovació d’opcions pedagògiques. En aquest sen-

tit, impulsades per les comissions d’innovació lo-

cals, cada escola ha començat a dibuixar el seu mo-

del pedagògic a partir del document marc que vam 

elaborar el curs 2017-2018. Per fer-ho, han realitzat 

una proposta de mapa metodològic de totes les 

etapes educatives que hi ha al centre. El diàleg en-

tre totes les etapes ha estat fonamental i molt enri-

quidor, donant raó de les opcions que com a escola 

es volen prendre. Es tracta, doncs, d’anar constru-

int la imatge col·lectiva del model pedagògic que 

volem fer realitat en els propers anys. 

Per acompanyar tot aquest procés, aquest any s’ha 

posat en marxa un 

equip de 

 

Pep Buetas 

facilitadors del canvi, format per una persona de 

cada escola. Es va configurar el mes de novembre i 

van dissenyar el procés d’acompanyament a les es-

coles, que ha consistit a fer dues visites a cada cen-

tre. En aquestes visites, s’ajudava els responsables 

a reflexionar sobre el procés que estaven vivint i a 

extreure’n aprenentatges. És una acció innovadora 

entre nosaltres, ja que es tracta d’un acompanya-

ment entre iguals que ha resultat ser una manera 

eficient de teixir la xarxa marista a Catalunya. 

Durant el curs, a cada centre hi ha hagut moments 

per compartir les accions importants en el camí de 

la innovació amb les famílies. També hi ha hagut 

tres trobades de xarxa MXI, on han participat de 

manera variable les comissions d’innovació, els caps 

d’estudis o les direccions. La darrera trobada es va 

fer el 4 de juny a Llinars del Vallès, on cada centre 

va presentar el seu mapa metodològic i també es 

van explorar les possibilitats de treball en xarxa en-

tre les diverses escoles. Cada centre va descobrir 

oportunitats de col·laboració amb altres escoles i, 

alhora, va oferir el seu coneixement i la seva experi-

ència a la resta d’escoles per tal d’anar construint 

junts. També vam celebrar l’assoliment col·lectiu de 

la FITA-II. 

Ara ja tenim dibuixats els reptes per al curs 2019-

2020. Serà la tercera fita del projecte, la FITA-III.  
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Ja tenim els guanyadors del Premi Jean-Baptiste Montagne d’aquest curs, un premi que promou els pro-

jectes d’innovació i bones pràctiques de tota la Província L’Hermitage. Enguany s’han rebut un total de 17 

treballs. Gràcies a tots per compartir les vostres experiències! 

Aquí teniu els treballs premiats: 

G. Pau Tristany 

Premi Jean-Baptiste Montagne     

 Títol Autors Centre Enllaç 

1r 
Everything is in your hand 

(Tot és a la teva mà) 
Filippousis Georges Lycée Léonin Patissia, Atenes 

Abstract 

Treball 

2n 
Nyitott szem, nyitott szív 

(Ull obert, cor obert) 
Mészárosné Nagy Angéla A Mi Házunk, Esztergom 

Abstract 

Treball 

3r Litecultura Jaume Prat i Fabregat Maristes Valldemia, Mataró 
Abstract 

Treball 

Accèssit 
Experiment chemistry 

(Experimenta la química) 

Κουλουμάσης Δημήτρης, 

Βραχνού Ευαγγελία, Κότσιρα 

Βασιλική 

Lycée Léonin Néa Smyrni, Atenes 
Abstract 

Treball 

Accèssit 
Stand by you 

(Estic amb tu) 

Δαουλάκου Ιάνθη , 

Κεσανοπούλου Λίνα, Πεϋρέτ 

Λία  
Lycée Léonin Patissia, Atenes 

Abstract 

Treball 

Accèssit Simulació educativa 
Josep Maria Freije Solé,  Joan 

Pifarré Vidal 
Maristes Montserrat, Lleida Treball 

Accèssit 
Drama in English 

(Teatre en anglès) 
Edith Griñón Martínez Maristes Girona 

Abstract 

Treball 

http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/abstract_filippousis_metaverse_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/filippousis_metaverse_2019_montagne.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Nyitott-szem-rovid.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Palyazat-Nyitott-szem-Nyitott-sziv.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Abstract-premi-Montagne_JPF_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Premi-Montagne_JPF_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Abstract-Summary-Experiments-Chemistry-JBMontagne.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/PRIX-JEAN-BAPTIST-FLIPPED-CLASSROOM-VIDEO-CHEMISTRY-LAB.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/ABSTRACT-STAND-BY-YOU-LEONTEIOS-ATHENS.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/STAND-BY-YOU-LEONTEIOS-ATHENS.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/US-DE-LA-SIMULACIO-EDUCATIVA-PER-A-UN-APRENENTATGE-STEAM.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/ABSTRACT.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/DRAMA-in-ENGLISH.pdf
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G. Rafa Escolà 

ajuda específica. 

Vetllarà per tal que els es-

forços dels infants es tradu-

eixin en una millora dels 

seus resultats escolars. 

Intentarà establir vincles 

amb famílies o tutors dels 

infants i adolescents. 

Animarà els infants a parti-

cipar en les diferents activitats esportives, culturals 

o recreatives que s’organitzin. 

Horari: cada dia de dilluns a divendres, de 15.00 h 

a 18.00 h. 

 
Per a quins infants? 

El centre s’adreça a infants, nens o nenes, de Pri-

mària. 

Està dirigit principalment als infants i adolescents 

que venen d’ambients desafavorits, pobres i ne-

cessitats, especialment els fills de famílies nombro-

ses o monoparentals, els pares dels quals tenen 

salaris baixos o es troben a l’atur, o fins i tot en 

altres casos de pobresa, i que no poden ajudar els 

seus fills a fer els deures. 

L’objectiu principal del cen-

tre és contribuir a l’educa-

ció i la formació dels infants 

en les seves dimensions 

humanes, socials i cristia-

nes. 

Per assolir aquest objectiu 

duem a terme les se-

güents accions: 

• Fomentem les relacions socials i humanes en-

tre els infants i els adults. 

• Els ajudem a millorar els seus coneixements 

en les diverses assignatures escolars. 

• Assegurem el seguiment diari i continuat de 

les lliçons i els deures per permetre la integra-

ció social dels infants i adolescents. 

• Col·laborem amb les famílies dels infants i 

amb les escoles primàries que els acullen. 

 

Un lloc de vida 

El centre és un “lloc de vida” perquè: 

• Proporciona un espai segur on tots els infants 

se sentin acceptats, respectats i centres d’inte-

rès. 

• Desenvolupa en els infants un comportament 

autònom i responsable. 

• Acompanya els infants i adolescents en un 

desenvolupament harmònic, tant a nivell físic 

com espiritual. 

A més, el centre col·laborarà amb una treballadora 

social de l’ajuntament i amb psicòlegs que conei-

xem per superar els problemes que requereixen 

EXPERIÈNCES (1)  
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El centre té la capacitat d’atendre i 

acollir entre 20 i 25 infants cada dia. 

 

Supervisió de professors 
voluntaris  
 

Els voluntaris són pro-

fessors que no cobren 

per la seva tasca al centre. 

Estan contínuament amb els nens 

per ajudar-los a treballar a l’escola i 

aprendre les lliçons. No es tracta pas 

d’un "frontistirio" o d’una escola de 

classes particulars. 

Es dona suport continuat per ajudar els infants a 

avançar, especialment en l’aprenentatge del grec i 

les matemàtiques i, per descomptat, formar-se en 

altres activitats que el centre ofereix. 

Una dotzena de persones, inclosos els quatre ger-

mans de la comunitat, formen part de l’equip de 

voluntaris. Tots col·laboren gratuïtament amb l’en-

titat sempre que poden: cada dia, cada setmana o 

un parell de vegades al mes. 

 

 

EXPERIÈNCES (2)  

La majoria d’educadors venen dels col·legis 

maristes: el Lycée Léonin de Patissia i de Néa 

Smyrni. També hi ha voluntaris del barri on es 

troba el centre. 

 

Situació legal 

El centre forma part d’una associació civil sen-

se ànim de lucre, reconeguda oficialment, amb 

estatuts canviats recentment a causa de la 

presència del centre social. 

Aquesta associació també té com a objectiu or-

ganitzar activitats socials per a infants i adoles-

cents que venen d’entorns desafavorits, pobres 

i necessitats.  
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VIDA MARISTA 

G. André Déculty 

Hem viscut el cap de setmana marista a l’Hermita-

ge i, com cada any, ho hem fet amb el cor ple d’a-

graïment, somriures i amistat. És el mínim que po-

díem esperar del lema proposat: “Canvia! Sigues 

constructor de ponts”. Aquest eslògan ens va per-

metre fer el lligam entre les crides del Capítol ge-

neral i el Fòrum provincial. Ja des de la primera 

trobada vespertina, els participants es van engres-

car de seguida. Compartir “comunitat” a través 

d’un objecte va permetre conèixer els altres, veure 

com havien canviat i triar un nom de comunitat: Canà, La Source, Els 11 acords, G. Henri (El Ribat), L’Arca, 

Maria Educadora, La Roca. “L’Escombriaire de la rosa”, pare de família amb formació filosòfica, va optar 

per netejar els carrers de Friburg, a Suïssa, i fer coses boniques per a tothom en lloc de treballar als des-

patxos. 

Compartir en comunitat va aportar la riquesa de l’experiència interior de cadascú, el poder simbòlic del 

lloc escollit i l’escolta del que el Senyor sembra a cada cor. Una intensitat tan especial només es podia con-

cloure amb una bella eucaristia d’acció de gràcies, un temps de convivència fraterna i un “a reveure”. Un 

punt i seguit que continuarà els dies 27, 28 i 29 de març de 2020. 

En poques paraules, com han escrit alguns participants, aquest cap de setmana marista: “m’ha enriquit 

molt i fa que encara estigui més convençut de pertànyer a la Família dels Maristes amb Marcel·lí i Maria”; 

“uns moments extraordinaris pel fet d’haver-los viscut a les terres de les nostres arrels maristes.” 

Feliç any marista! 
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CATALUNYA 

29 juny-5 juliol Pelegrinatge de Sants-Les Corts al Camí de Santiago. 

1-8 juliol Pelegrinatge de Maristes Valldemia al Camí de Santiago. 

2 juliol  Trobada dels equips directius de les obres educatives a les Avellanes. 

2-24 juliol  Campaments diverses branques FAJMACOR. Diversos indrets.  

6-28 juliol  Campaments i camps de treball del CMS. Diversos indrets. 

27 juliol-4 agost Colònies Nen Déu. Llinars del Vallès. 

12 setembre  Comença l’escola. 

14 setembre  Trobada ISI (Introducció a la solida-

ritat internacional). Retorn dels 

voluntaris estiu 2019. 

HONGRIA 

1-19 juliol Casal d’estiu a Esztergom i Karcag amb 

participació de voluntaris de Catalunya. 

19-24 agost Casal de futbol a Karcag amb participació de voluntaris de Catalunya. 

22 agost Reunió directors de les obres maristes d’Hongria. 

2 setembre Inici del curs escolar. 

4-8 setembre Programa Erasmus+ entre el C.O. Rialles de Santa Coloma i  Marista TIP 

Tanoda de Karcag. 

PROVÍNCIA 

12-19 juliol Formació d’acompanyament a Roma. 

18-22 juliol Capítol provincial a l’Hermitage. 

23-24 juliol Primera reunió del consell provincial a l’Hermitage 

3-9 agost Trobada MarCha a Llinars. 

25-27 setembre Reunió del Consell de missió. 
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FRANÇA 

2 juliol Equip directiu de l’AMC (Association Marcellin Champagnat). 

9-11 juliol Trobada de directors.  

23 agost Equip directiu de l’AMC. 

27 agost Equip de pastoral. 

30 agost Passa a titularitat marista el Lycée agricole Drôme Provençale (St. Paul 

Trois Châteaux). 

2 setembre Inici del curs escolar. 

3 setembre Consell d’administració de la 

AMC. 

16 setembre Equip de pastoral. 

17 setembre Trobada dels APS 

(Animadors de Pastoral).  

25 setembre Equip directiu de la AMC. 

GRÈCIA 

3-juliol Segon període de colònies a Tinos Kolympithra. 

3-13 juliol Grup de solidaritat de joves de Rubí amb els refugiats a Atenes. 

5-19 juliol Participació solidaria a Barcelona. 

7-13 juliol Participació al festival mundial de gimnàstica artística a Àustria dels 

alumnes de Néa Smyrni. 

17-28 juliol Viatge cultural dels alumnes de Patissia a Paris. 

24-29 juliol Recés dels germans i laics a Kolympithra Tinos. 

30 juliol-3 agost Trobada de joves maristes a Tinos Kolympithra. 

4-8 setembre Colònies del centre social marista a Syri. 

11 setembre Inici del curs escolar. 

 


