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FÒRUM PROVINCIAL MARISTA 

COMPARTIM LA VIDA, IMAGINEM EL FUTUR 

"L'important és que es puguin posar en marxa co-

ses amb la col·laboració de tothom. L'important és 

que continuem apostant per la vida i la missió ma-

ristes".  

Són paraules de Pere Ferré, germà provincial de 

L'Hermitage, durant la benvinguda als participants a 

la Trobada Provincial Marista que es va celebrar a 

ND de l’Hermitage entre els dies 13 i 16 de maig. 

Durant aquests quatre dies, un centenar de perso-

nes provinents de tota la Província L'Hermitage van 

compartir somnis, van reflexionar en comunió i van 

fer una sèrie de propostes per definir quin futur 

volen per a la institució marista. Dels resultats de 

les dinàmiques, les reflexions i les estones de com-

partir en van sorgir unes recomanacions que 

desembocaran al Capítol provincial que se celebra-

rà aquest estiu, del 18 al 22 de juliol també a ND de 

l'Hermitage.  

Tot això no sorgia del no-res. El Fòrum ha estat un 

espai per conversar i fer experiència de la vida i la 

missió maristes durant uns quants mesos, intensos 

en estones per deixar volar la imaginació i fructífers 

en idees, suggeriments i concrecions. Fins ara, hi ha 

hagut tres moments per poder compartir. Uns mo-

ments on els participants s'han implicat en les dinà-

miques de cocreació proposades i que han generat 

corresponsabilitats més enllà 

de les trobades concretes. Així, 

des que va arrencar, al mes 

d'octubre del 2018, s'han orga-

nitzat en tota la província 50 

MaristCamp (diàleg sobre les 

inquietuds, les necessitats, les 

esperances de la realitat maris-

ta local) i 52 Tallers (propostes 

d'experiències a nivell local i de 

país vinculant les crides del 

XXII Capítol general), on han 

participat més d'un miler de 

persones. Finalment, els dies 

de la Trobada Provincial a 

l’Hermitage s’ha pogut concre-

tar el resultat del procés ante-

rior.  

Amb paraules del germà Pere Ferré, “gràcies per-

què la diversitat ens enriqueix i pensem en clau de 

futur des d’aquesta perspectiva”.  

Un procés que no s'atura i que tindrà continuïtat. 

Pròxima parada: Capítol provincial.  



Els MaristCamp 
 

Els MaristCamp van començar a l'octubre del 2018. Han estat espais per donar veu a la realitat i els interes-

sos de les persones, per a la conversa transformadora, amb idees que van anar sorgint de manera espontà-

nia sobre les inquietuds 

dels qui estan vinculats a la 

realitat marista des de dife-

rents contextos.  

En total, els MaristCamp 

van moure més d'un miler 

de persones i d’aquestes 

trobades en van sorgir 169 

aportacions. Entre les in-

quietuds més recurrents 

dels participants, trobem 

els àmbits següents: trans-

missió del carisma, la iden-

titat de les obres educati-

ves, la dimensió comunità-

ria (fraternitat-família), corresponsabilitat germans-laics, joves, missió marista, testimoniatge cristià, maris-

ta i d'Església; dimensió solidà-

ria; interioritat-pregària-

espiritualitat; acompanyament; 

innovació; evangelització, drets 

dels infants-protecció dels in-

fants, ecologia, organització de 

la Província, transparència i co-

municació i el futur dels llocs 

d'origen maristes.  

Van ser diàlegs sincers, fets des 

del cor, amb estima, curiositat i 

amb obertura. Des de diverses 

procedències, des de diverses 

realitats i des de diverses sensi-

bilitats.  

MOMENTS DEL FÒRUM  

COMPARTIM LA VIDA, IMAGINEM EL FUTUR 



Els Tallers 

 

Després dels MaristCamp, va arribar el torn dels 

Tallers. Un aire diferent, un plantejament dife-

rent. Els Tallers van ser concebuts com a espais 

per fer experiència d’aspectes actuals i impor-

tants de la vida i la missió maristes.  

Durant tres mesos, de febrer a abril, des de les 

comunitats locals es van organitzar 52 tallers en els 

quals van participar 752 persones de tota la Provín-

cia. Hi van prendre part grups de germans i laics, 

persones vinculades a les obres educatives, joves, 

comunitats…  

A partir de les cinc crides del Capítol provincial, es 

va plantejar als participants quines intuïcions sorgei-

xen, on és l’energia que ens porta la vida a nosal-

tres, Maristes de Champagnat, a què hem de parar 

atenció, i què no pot continuar com abans. 

Voluntat de fer camí, de creixement, de reflexió i de 

compromís. Un pas més.  

La concreció dels tallers es va materialitzar de la 

manera següent:   

1a crida: família carismàtica global, far de llum i d’es-

perança en aquest món trasbalsat 

• Comunitats maristes vives 

• L’art de conviure 

• Maristes en comunió 

• Deixem passar la llum, maristes al món 

• Viure com a comunitat marista 

• Fraternitat i discrepància 

• Equips maristes locals 

2a crida: ser el rostre i les mans de la teva ten-

dra misericòrdia 

• Una espiritualitat per al segle XXI 

• Pregària del cor 

3a crida: inspira la nostra creativitat per ser 

constructors de ponts 

• Evangelització dels joves i nous llenguat-

ges 

• Comunitats que acullen la diferència 

• Esdevenir constructors de ponts 

4a crida: caminar amb els infants i joves margi-

nats de la vida 

• Ser, actuar i viure a la perifèria 

• Acollir la diferència, canviar de mirada 

sobre la discapacitat 

5a crida: Respondre amb audàcia a les necessi-

tats noves i emergents 

• Drets dels infants 

• Ecologia  



Trobada Provincial 

“Més importants que les respostes, són les pregun-

tes que ens fem…”. 

A la Trobada Provincial Marista, que es va celebrar 

a ND de l'Hermitage entre els dies 13 i 16 de 

maig, s’hi van aplegar representants de Cata-

lunya, França, Grècia, Hongria, Algèria... i al-

gun convidat des del Canadà. Persones de 

diferents procedències, oferint servei i 

aportant experiències des d'àmbits diver-

sos, perquè al Fòrum es poguessin recollir 

diferents sensibilitats i visions.   

La idea és que, a través de dinàmiques i ta-

llers, s'arribessin a concretar un nombre deter-

minat de propostes que es poguessin tenir en 

compte al Capítol provincial de l'estiu. Els partici-

pants van ser convidats a participar d'una dinàmica 

que va durar quatre dies encaminada a reflexionar, 

a proposar, a debatre, a seleccionar, a renunciar, a 

escollir i a fer recomanacions finals. Guiats per una 

facilitadora que conduïa les diferents activitats, els 

dies van ser rics en contingut, en debat i en escol-

ta.  

Les reflexions van començar amb l'elaboració con-

junta d'un "mapa empàtic ", una dinàmica a través 

de la qual calia reflexionar sobre el que veu, escol-

ta, fa i diu una persona europea. També s'obria un 

diàleg sobre les seves pors i les seves esperances. 

En un món complex, amb injustícies, desigualtats, 

pèrdua de valors, fake news, poc discerniment i 

poc sentit crític hi ha lloc i hi ha temps per a l'espe-

rança, per fixar-nos en els referents positius i per a 

la solidaritat. Era un punt de partida que havia de 

servir per guiar la resta de dies.  

Els tallers es plantegen a partir de la dinàmica del 

Fòrum obert, que permet als participants circular 

lliurement per espais on es tracten diferents te-

mes. Anar-hi, escoltar, quedar-s'hi una estona, 

pul·lular, tastar i participar. Dels primers tallers, en 

van sortir diferents propostes. Unes propostes que, 

treballades a partir d'un procés establert, aniran a 

parar al Capítol provincial d'aquest estiu. Prèvia-

ment: exposició, preguntes, reflexions... i tria.  

Les propostes sorgides de mesos de Fòrum Provin-

cial són interpel·lacions diverses, que han emergit 

de les inquietuds dels participants, i que giren al 

voltant dels joves, de la transmissió del carisma, de 

l'economia, del camí conjunt dels germans i laics, 

de la formació... Cadascuna de les recomanaci-

ons va associada a un document amb els 

apartats següents: "per què" (propòsit); 

"què" (una descripció del contingut de la re-

comanació) i "què podem oferir". Aquestes 

recomanacions s'han concretat d'aquesta 

manera:   

 



1. Aprofundir en l’educació i la vivència de la inter-

religiositat, la interculturalitat, la diversitat. 

2. Esdevenir referents en la promoció i la protecció 

dels drets dels infants i joves.  

3. Els joves necessiten més exemples de vida maris-

ta que teories i consells.  

4. Maristes de Champagnat, creem una nova tenda. 

5. Treballar per assegurar la continuació del carisma 

marista.  

6. Accentuar les trobades germans-laics a tots els 

nivells per créixer com un sol cos i fer experiència 

de fraternitat. 

7. Abordar la reflexió sobre la viabilitat econòmica 

de les obres.  

8. Comprometre’ns en la transició ecològica i la 

protecció de la biodiversitat.  

9. Dotar de mecanismes i metodologies per escol-

tar i deixar participar els joves. 

10. Aprofundir en el lideratge a les obres edu-

catives maristes.  

11. Treballar conjuntament la comunicació 

interna i externa a la província.  

12. La formació d'adults, baula central en la 

transmissió a les obres educatives maristes 

(franceses). 

13. Formació en la vocació dels Maristes de 

Champagnat -treballar en l’acompanyament de ger-

mans i laics.  

Consulteu el resum complet dels MaristCamp, Ta-

llers i Recomanacions. 

 

http://www.maristes.eu/forum/trobada-provincial-

recomanacions/ 

http://www.maristes.eu/forum/trobada-provincial-recomanacions/
http://www.maristes.eu/forum/trobada-provincial-recomanacions/


TESTIMONIS 
El germà Xavi Gual i Lluïsa Cardoso, educadora al col·legi Maristes La Immaculada de Barcelona, són 

dues persones que han viscut cada moment del Fòrum. Van començar el curs sent part activa dels Ma-

ristCamp, van continuar amb els Tallers i van ser a ND de l’Hermitage al mes de maig, participant en el 

procés de reflexió, debat i tria de recomanacions per al Capítol provincial. Tots dos ens han deixat les 

seves sensacions, els seus sentiments, en aquestes pàgines.  

 

Amb aquest lema començava el Fòrum Provincial: 

una dinàmica participativa per prendre el pols a la 

realitat de la nostra Província i a la vida marista 

que es mou en cada àmbit i projecte. En línies ge-

nerals, ha estat un any de gràcia, un “kairós”, una 

oportunitat de trobada fraterna i de compartir co-

munitari dels aspectes que ens encoratgen, que 

ens  preocupen i als quals volem donar resposta. 

Ja des de la vivència dels MaristCamp i dels Tallers 

he viscut uns moments molt rics de trobada i de 

diàleg sobre aspectes que, des de cada àmbit i 

context, creiem importants. Personalment, he tin-

gut l’oportunitat de poder prendre part en alguns 

d’aquests moments, molt diferents els uns dels 

altres, ja que els participants teníem perfils dife-

rents (joves, animadors, germans...), però m’he 

adonat que, tot i la diferència de perfils, els temes 

que ens interessen són molt semblants: la preocu-

pació pels joves i els seus processos personals i 

grupals, les comunitats de germans i les seves di-

nàmiques, l’estructura de la institució i, concreta-

ment, de la Província, la vocació marista, l’ecolo-

gia... molts temes, moltes maneres de veure-ho i 

de viure-ho, però tot vist des d’un mateix prisma... 

la visió de Marcel·lí que es fa vida avui i que s’actu-

alitza en formes concretes. A més, és curiós com, 

de vegades, no ens adonem de l’existència de te-

mes que ens afecten, però que per la tasca perso-

nal o per estar centrats en les urgències del dia a 

GERMÀ XAVI GUAL 
comunitat de Barcelona-Les Corts  

dia no els donem importància o, fins i tot, desconei-

xem que s’estan portant a terme o quina és la situa-

ció. És difícil, per exemple, que un jove es qüestioni 

sobre la viabilitat econòmica de les obres, segura-

ment per desconeixença; és normal que comunitats 

de germans, moltes vegades envellides, no cone-

guin quina és la situació dels processos i les inquie-

tuds dels joves. I, si a tot això hi sumem la diversitat 

que es dona en una provín- cia inter-

nacional amb dife-

rents sensibili-

tats i reali-

tats, les 

propos-

tes, opini-

ons i re-

flexions 

esdevenen 

molt varia-

des i, en ocasi-

ons, fins  

i tot poden semblar con-

tradictòries. 

Amb l’arribada de la Trobada Provincial, la veritat és 

que jo era una mica escèptic amb tota la dinàmica, 

ja que veia que hi havia molts temes oberts, molts 

espais per compartir... i que, al final, la idea era po-

der arribar a aconseguir una sèrie de recomanaci-

ons per al Capítol provincial, i tenia sensació que es 

volia intentar un reduccionisme conceptual amb 

tota la vida generada en la trobada i el diàleg. Això 

m’ha provocat unes quantes reflexions: per una 

banda, la riquesa que comporta la reflexió compar-

tida i l’orgull de veure tantes persones que viuen 



amb intensitat la vida marista des de les diferents 

vocacions i que volen ser continuadores d’un ca-

risma que, després de dos-cents anys, és vigent 

i dona vida. Per altra banda, la responsabilitat 

que tenim i que em faig meva per donar res-

posta a les necessitats manifestades durant 

tot el procés, des dels qui han participat a 

un MaristCamp fins als qui han pres part a 

la trobada de l’Hermitage. Si bé és cert 

que sempre queda la preocupació d’“on 

anirà a parar tot això?”, també ho és el 

compromís que el G. Pere Ferré va manifes-

tar en la inauguració del Fòrum afirmant que 

els temes que es tractarien al Capítol havien de 

sortir de la Trobada Provincial, encoratjant-nos a 

ser agosarats.  

Finalment, vull agrair aquesta valentia i el voler co-

mençar a fer passes per fer de la Província una es-

tructura horitzontal, que dona veu a tothom, que 

vol escoltar gent assumint els possibles riscos que 

l’obertura a la participació pot comportar per a una 

institució com la nostra. Tampoc m’he d’enganyar a 

mi mateix. Des d’una visió de germà moltes vega-

des no sempre és fàcil d’assumir i d’acceptar les 

opinions o les propostes per a les comunitats de 

germans per part de persones o de col·lectius que 

no fan opció de vida consagrada. Soc conscient que 

la gosadia d’aquest procés participatiu, que incloïa 

les comunitats de germans, també ha pogut gene-

rar en mi, si més no, una incomoditat inicial en tro-

bar-me davant d’una exposició sense límits a la vida 

i l’estil de vida dels germans i les nostres comuni-

tats. No obstant, el respecte i l’estimació que es 

traspuava en la dinàmica feia que aquest escepticis-

me desaparegués, sentint que tots som Maristes de 

Champagnat i que el carisma no està reclòs en 

les comunitats de germans ni és propietat no-

més nostre. 

Em sento avui compromissari al Capítol de 

tot allò que s’ha parlat, de les propostes, 

dels reptes de totes aquelles iniciatives 

que intuïm com a Maristes de Champagnat 

que hem d’anar construint junts per seguir 

generant vida. Sento que hem de deixar en-

rere les pors, les recances, i intuir un camí 

nou perquè el nou començament que somià-

vem amb el bicentenari sigui realitat. És moment 

de deixar de somniar i posar-se mans a l’obra sa-

bent de qui, com a Maristes, ens hem fiat. 



Convidar a créixer, anar a fons de la mà de la família 

marista tenint per objectiu construir futur en frater-

nitat és un luxe, un regal, un compromís i jo... he 

tingut la sort de poder gaudir-lo! 

El nostre dia a dia, sovint ple de presses i soroll, ne-

cessita d’espais per a la conversa sobre els temes 

que ens importen. El MaristCamp m’ha estat una 

oportunitat que ha afavorit la trobada, l’espai, el 

moment i les persones per poder compartir la meva 

forma de viure i entendre la vida fraterna marista, 

la comunitat, els nous llenguatges de l’espiritualitat. 

No sempre disposem d’un temps per aprofundir en 

aquelles coses que teixeixen la nostra vida, és per 

això que calia fer l’experiència i no perdre’s en pa-

raules.  

Ara que ja hem viscut el Fòrum, què queda en mi? 

Una sensació d’estar caminant de la mà de tota la 

família Marista, oloro futur, joventut, no voler que-

dar-se estancat repassant la història sinó projectant 

LLUÏSA CARDOSO 
Maristes La Immaculada, Barcelona 

la vida com la vivim i com la volem; oberta, compar-

tida, profunda, fraterna. També em queda el com-

promís de fer, construir, projectar... la vida és més 

vida quan un la dona, com diu la cançó i el sentit 

comú. 

Poder participar de tot 

el procés des de 

l’inici en els Ta-

llers i després 

en la Trobada 

Provincial ha 

estat ric i sa-

tisfactori a 

nivell personal 

perquè he sentit 

altres veus amb la 

meva, altres experiències i 

formes d’entendre la mateixa crida que neix de l’a-

mor al missatge de l’evangeli que Marcel·lí va saber 

copsar i transcriure en servei als infants i joves, es-

pecialment als més vulnerables. 

Gràcies, família marista, per regalar-me aquesta 

oportunitat de créixer i estimar! 



“Gràcies pel que cadascú ha aportat, perquè he percebut l'energia de les persones i del grup. Perquè he vist 

ganes de compartir, d'aprofundir i de reflexionar. Hi he vist una harmonia, una sintonia, la voluntat de cons-

truir junts. I he percebut també l'estima, l'amor per la vida marista. Cadascú s'ha pogut expressar en confi-

ança, amb llibertat, i això és molt evangèlic". 

D’aquesta manera agraïa el germà Pere Ferré, a les acaballes de la Trobada Provincial, les aportacions dels 

participants i l’espai de convivència que es va generar durant els dies a l’Hermitage. Pere Ferré va destacar 

també el fet d’haver pogut compartir idees, somnis, dubtes, esperança, i interrogants. 

  

Germà Pere, què esperes del Fòrum? 

Jo espero que surtin moltes iniciatives per a la vida i la missió maristes. Hi ha un grup molt potent de perso-

nes aquí, representa moltes realitats diverses, és el nostre futur que s’hi juga i és bonic poder construir-lo 

ara, amb aquestes persones amb qui l’estem construint. Llavors, que hi hagi iniciatives de cara a la missió, 

de cara a la vida, de cara a les comunitats, 

de cara als nous projectes conjunts 

amb els laics, de cara als liderat-

ges... Són molts àmbits que es 

poden obrir: des dels infants, 

els joves, la pastoral, l’espiri-

tualitat... És molt bonic poder 

veure que hi ha eines que es 

poden posar en marxa. L’im-

portant és que es puguin po-

sar en marxa coses amb la 

col·laboració de tothom. 

  

I pel que estàs vivint aquests dies, 

com veus la gent? Els veus entusias-

mats, els veus treballant? 

Jo veig la gent molt potent, molt posada, amb molta il·lusió, amb moltes ganes. I es nota, es percep un am-

bient molt fort, que hi ha força en el grup, amb ganes de compartir, d’interessar-se per l’altre, de construir 

junts... un ambient molt positiu. 

GERMÀ PERE FERRÉ  
provincial L'Hermitage 



TESTIMONIS 

COMPARTIM LA VIDA, IMAGINEM EL FUTUR 

Xema Rius  
Algèria 

Hi ha molta il·lusió a crear noves 

realitats i noves maneres de viure 

el carisma de Marcel·lí. Els joves 

estan molt animats a crear noves 

realitats de vida marista.  

Emma Vílchez 
Maristes Badalona (Catalunya) 

Donar veu als germans, laics i joves. 

Allò que sentim i que som s’està 

escoltant. Mirant endavant, cap a 

un futur on tothom hi cap. És lent 

perquè s’ha de pensar molt bé, 

però el tret de sortida ha començat.  

Maryvonne Donnart 
Moviment Champagnat de la Família Marista. Comunitat de Lagny (França) 

El Fòrum ens dona l’oportunitat de 

contribuir al futur marista. Germans 

i laics junts per assegurar la peren-

nitat del carisma marista.  



Christian Boutin  
Província del Canadà 

És l’oportunitat de constatar que a 

l’altra banda del món la comunitat 

marista viu el mateix camí. Bus-

quem tots com podem contribuir a 

millorar un món en contínua trans-

formació. Escoltar i compartir. 

Ioanna Palamari 
Leontios Sxoli Atenes (Grècia) 

Espero que la majoria de les recoma-

nacions arribin a realitzar-se. Voldria 

dir que en un futur hi hauria qüestions 

que ja no caldria abordar. Seria un 

gran èxit dels Maristes.  

Ángela Meszarosné Nagy  
MISZ, equip que coordina les obres educatives a Hongria 

D’aquesta trobada hem recollit un nou 

aire que ens permetrà viure d’una ma-

nera diferent la nostra rutina diària. I 

podrem aportar novetats a la nostra 

feina, així com aquest nou esperit que 

podrem expressar millor en el nostre 

dia a dia.  


