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“Estiu” és la paraula màgica i més desitjada 

després de tot un curs escolar. És el moment en 

què infants, joves i adults podem gaudir d’unes activitats que durant 

l’any no sempre tenim al nostre abast. 

Des de la nostra realitat marista intentem donar resposta a les diferents 

inquietuds per mitjà de la Pastoral Juvenil Marista, que agrupa tots el movi-

ments de lleure.  

Des de les escoles es gestionen les diferents activitats de 

casal d’estiu i dels clubs esportius. 

L’estiu ha estat ple d’experiències amb les quals infants i joves han 

pogut gaudir al costat dels seus monitors. 

Cal destacar les activitats dels moviments del Centre Marista 

d’Escoltes i la Federació d’Associacions Juvenils Mà Oberta-

Cor Obert. Tots ells han dut a terme els campaments on s’in-

tenta que infants i joves tinguin uns dies de convivència enmig 

de la natura. Són dies molt intensos en els quals s’intenten potenci-

ar els valors a partir de moments d’oci i de reflexió. 

Monitors maristes d’Europa també han participat en la trobada MarCha, que enguany s’ha organitzat des de la 

Província L’Hermitage, a Llinars del Vallès.  

El mes d’agost es col·labora amb les Colònies Nen Déu, una proposta que 

es fa als monitors dels moviments per acompanyar infants de l’escola 

d’educació especial de les Germanes Franciscanes dels Sagrats 

Cors. 

Una part important de l’estiu és la formació. Aquest mes d’agost, 

des de l’escola Mirall, s’han fet cursos oficials per a monitors/es i 

directors/es. Hi han participat joves de la realitat marista i d’altres 

institucions religioses i socials.  

Destaquem també els camps de treball per a joves dins del territori de 

G. Manel Martín 
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la nostra província, amb participació a Grècia, Hongria i Catalunya. A nivell inter-

nacional també hi ha hagut un grup que ha fet voluntariat al Paraguai, Co-

lòmbia, Ruanda i el Líban. Ha estat una bona experiència de solidaritat i 

servei a les entitats amb què s’ha col·laborat, i una experiència enri-

quidora per als participants.  

I comencem un nou curs! A finals del mes d’agost i principis de 

setembre s’han dut a terme les reunions de programació dels mo-

viments maristes amb la motivació del lema que servirà com a 

centre d’interès per a les diferents ac-

tivitats que es puguin programar: 

“ARA!”. 

És moment de donar gràcies a Déu per totes les 

experiències que s’han desenvolupat: un total de 

1.948 infants i moni-

tors que han 

participat en 

les activitats 

de la pastoral 

juvenil aquest estiu. Moltes gràcies a 

tots i totes per la dedicació i l’esforç que ha suposat i per ajudar els 

infants i joves amb els quals hem compartit 

l’estiu 2019 a ser més feliços. 

G. Manel Martín 
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“La volta al món” és el lema que ha dinamitzat les activitats 

pastorals de l’estiu 2019 a Grècia. Inspirats per la novel·la de 

Juli Verne, hem viatjat pels diferents continents, hem conegut 

personatges famosos i edificis emblemàtics de les diferents parts 

del món. Va ser molt interessant i 

positiu el diàleg que vam mantenir 

amb Nikóla Charikiópoulos, des del noviciat de Medellín (Colòmbia). 

A l’illa de Tinos i a la casa marista de Kolympithra, hem realitzat els 

diferents torns de colònies amb els nois i noies de les escoles 

maristes d’Atenes, així com amb joves de diverses parròquies de 

les illes de Tinos i Siros. La major part 

dels nois i noies són de famílies 

catòliques i estan distribuïts 

per edats.  

A finals del mes de juliol, va ser el 

torn dels joves de Batxillerat i universitaris. L’orga-

nització i animació ha anat a càrrec de la comunitat marista i del 

grup Joves Maristes en Acció.  

Finalment, la primera setmana de setembre hem realitzat les colòni-

es amb els infants del centre social Un 

cor sense fronteres, a la casa marista 

de Sirí.  

Un total de més de 120 infants i joves s’han beneficiat d’aquestes 

activitats pastorals al llarg de l’estiu 2019. S’ha viscut una aventura 

en grup i hem gaudit del mar, dels jocs a la platja i d’excursions de 

descoberta de l’entorn per tal de conèixer cada cop millor l’illa de 

Tinos.  

G. Rafa Escolà 
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G. Pau Tristany 

Les activitats d’estiu ja s’han ins-

taurat com una tradició als centres maristes 

d’Hongria. Fa anys que tots els centres educatius maristes organit-

zen colònies i casals d’estiu. Aquest any han participat un total de 

230 nois i noies i 37 voluntaris a les diferents activitats. 

A finals de juny, el centre obert TIP de Karcag va anar de colònies 

de quatre dies al llac Balaton per gaudir de les activitats a l’aire 

lliure. L’escola Szent Pál Marista Általános Iskola, a través del pro-

jecte “Bari Shei”, que encoratja i motiva noies gitanes, 

també va organitzar tres dies de colònies a 

les muntanyes de Visegrád. 

A principis de juliol va començar a totes dues localitats el casal d’estiu 

amb tres setmanes de durada. Com ja és costum, van venir voluntaris 

del CMS de Catalunya per ajudar en les activitats dels casals. Els 

Ròvers de l’AE Montserrat van anar a Esztergom i els de l’AE Arrels, a 

Karcag. També hi va haver col·laboradors voluntaris hongaresos a tots 

dos llocs. Les tres setmanes van passar molt de pressa per a tothom 

gràcies a la multitud d’activitats variades i entretingudes com ara 

excursions, jocs, piscina… 

A finals d’agost, del 19 al 24, a Karcag es va organit-

zar, ja per cinquena vegada, el campament de futbol, on més de 40 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 educati-

ves que han donat un color i una alegria als mesos més calorosos 

de l’any. Cal donar les gràcies a tots els voluntaris, educadors i ger-

mans que han fet possible aquesta meravellosa experiència per a tots 

els nostres infants.  
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Les fulles seques pels carrers ens indiquen que l’es-

tiu ja ha acabat. És per això que, des de Maristes, volem 

fer balanç del gran nombre d’activitats solidàries que s’han dut a terme durant aquest 

estiu 2019. En el canvi d’activitats que fan els joves maristes durant les seves vacances, s’hi 

veu la idea de treballar per tal de ser constructors d’un món més just. Per aquest motiu, joves implicats han omplert 

les seves motxilles d’energia i ganes de compartir per tal de conèixer i viure diferents projectes de voluntariat. 

Des de SED hi ha hagut persones que han compartit vida en comunitats de Ruanda, Colòmbia i el Paraguai, on han 

col·laborat en els diferents projectes que estan en marxa a cadascun d’aquests indrets. Entre molts altres, hi ha una 

escola per a joves que es formen per ser mestres, projectes encarats a l’empoderament de les dones o centres 

oberts per a infants en risc d’exclusió social. Altres grups de joves del CMS han viscut el seu projecte de Ròvers amb 

els infants i joves maristes de Karcag i Esztergom (Hongria), on han donat un cop de mà com a monitors durant els 

casals d’estiu, i a Zagreb (Croàcia) amb el projecte amb persones refugiades “Are you Syrious?”. També hi ha hagut 

un grup de l’escola de Maristes Rubí que ha compartit uns dies a Atenes per participar en projectes en camps de per-

sones refugiades. A través del Cmi (Col·laboració per la missió internacional), dues persones han viatjat al Líban, on 

han pogut conèixer tota la feina que es fa des del Projecte Fratelli i han viscut les activitats d’estiu que s’hi desenvo-

lupen. 

Per la seva banda, aquest any, joves d’Hongria i Atenes han participat en els casals d’estiu de Rialles (Santa Coloma 

de Gramenet) i Gabella (Barcelona) i dos germans francesos han compartit experiències a Gabella i amb el grup de 

Cor Obert II, amb els quals han fet un camp de treball a Horta de Sant Joan. Són vivències molt enriquidores en què 

les comunitats de germans de Catalunya també han pogut acollir persones dels diferents països de la nostra Provín-

cia. 

Totes aquestes experiències se sumen als campaments, colònies i sortides de la 

Província que s’han realitzat motivades pels joves, els quals han omplert de 

vivències especials aquests dies de vacances. Donem per acabat l’estiu 2019 

amb la seguretat que totes aquestes experiències de solidaritat i servei 

viscudes ompliran els cors dels joves i ajudaran a fer que entre tots 

construïm una societat més justa. 

Anna Badia 
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Som els Ròvers de l’Agrupament Escolta Arrels de Girona, Catalunya. 

Des del principi del curs passat teníem clar que volíem fer un voluntariat 

a l’estranger i, després de fer una pluja d’idees, vam decidir buscar un 

voluntariat sota el paraigua marista, sabent que s’està fent un esforç 

per crear una xarxa de diferents experiències que es poden viure 

arreu de la Província L’Hermitage. Se’ns va oferir anar a Karcag, a 

una escola portada per Germans Maristes.  

La nostra tasca allà va consistir a fer de monitors en un casal d’infants i 

adolescents hongaresos, la majoria dels quals eren d’ètnia gitana: haví-

em de preparar activitats i intentàvem ensenyar-los petits valors mitjan-

çant el joc, com hem fet tota la vida al cau. L’idioma d’allà és ben diferent al 

català, castellà o anglès i, al principi, ens va costar fer-nos entendre. Finalment, per 

sort, vam comptar amb l’ajuda de dos hongaresos estudiants de llengua castellana que ens van fer d’intèr-

prets amb els infants i el personal de l’escola. Al principi ho vam valorar com una dificultat per conèixer la 

gent d’allà, però les seves ganes d’ensenyar-nos paraules en el seu idioma i l’esforç d’haver-nos de comuni-

car com bonament podíem va crear una comunicació on, entre somriures i rialles, ens va deixar més d’una 

anècdota que recordarem durant molt de temps. 

Al llarg de tota l’estada vam comptar amb el suport incondicional dels germans que en aquell moment vivien 

a la comunitat, el germà Jordi i el germà Pau, als quals els agraïm la seva ajuda. Vam conèixer de ben a prop 

la seva tasca, el seu dia a dia i la seva vocació de servei. Ens van fer sentir com una “petita” família de gairebé 

una vintena de persones que vivien sota el mateix sostre. 

També volem remarcar que des del CMS se’ns va oferir una forma-

ció que ens va preparar per a la realitat que ens trobaríem a 

Hongria i ens va donar eines per donar el millor de nosal-

tres.  

Els Ròvers de l’AE Arrels, Catalunya 
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Camp de treball al Paraguai 

Escriure la meva experiència de voluntariat a 

Horqueta (Paraguai) no és gens fàcil. Són tantes emoci-

ons viscudes, tants somnis fets realitat, que no sé per on començar. En 

aquesta experiència he après tantes coses d’aquella gent que espero no obli-

dar-ho mai. 

Em vaig poder emportar la felicitat que tenen amb ben poca cosa, el somriure dels 

infants que cada dia ens saludaven pel carrer, la humilitat d’aquelles persones que 

t’estimaven des del primer dia i et donaven tot el poc que tenien, i les ganes in-

cansables d’aprendre. 

La por que tenia a allò desconegut va desaparèixer la primera setmana, quan 

em vaig sentir com a casa i em vaig integrar en el grup. 

Mai podré agrair tot el que m’enduc i el que he après d’ells. També vull donar 
les gràcies a SED per deixar-me viure una experiència com aquesta. 

I gràcies, família d’Horqueta, per poder fer el meu somni realitat. 

Gemma Aris, Catalunya 

A mitjans del mes de juliol, en Marc i jo omplíem les motxilles d'il·lusions, 

esperances i possibilitats, i posàvem rumb cap a Ruanda, ben segurs que seria 

una experiència que deixaria petjada a les nostres vides. 

Vam estar un mes compartint amb la comunitat de germans de Mururu. Mururu és un 

sector del districte de Rusizi, al sud-est de Ruanda, on els germans dirigeixen i gestionen 

una escola de formació de professors. 

Envoltats de preciosos camps de te, la nostra rutina començava a les 7 del matí amb 

l’esmorzar amb la comunitat. A partir d'aquí cada dia era una sorpresa: podíem 

estar retallant durant hores per decorar les capelles de l'escola, compartir 

amb els alumnes o fer feines d'oficina, a més de les llargues passejades diàri-

es a la vora del llac Kivu, envoltats d'un verd intens i d’una població silenci-

osa, prudent i amable. 

Vam conèixer l'escola, vam compartir experiències amb alumnes i profes-

sors, vam participar de moltes celebracions i trobades, però, sobretot, 

vam estar amb la comunitat de germans i novicis que estaven fent una 

estada a Mururu abans de seguir amb la seva formació. Amb ells vam com-

partir vida, àpats, llargues converses, silencis, mirades curtes i profundes, i 

pregàries. En definitiva, Mururu ha fet créixer una mica més la nostra llavor 

per compartir, aprendre, respectar, agrair i estimar. 

Ha estat un CTM molt diferent dels que havíem viscut fins ara, on el ser i estar han 

estat molt  presents. 

 A les trobades amb els altres voluntaris ens preguntaven què ens endúiem de Ruan-

da: jo m'enduc seguir passejant, perquè el passeig tot just acaba de començar. 

Gemma Sierra, Catalunya 
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Aquest any 

he pogut fer reali-

tat un desig que tenia des de 

feia molt de temps: vaig passar dues setmanes 

fent voluntariat a Catalunya. He estat al Centre 

Obert Rialles, de Santa Coloma de Gramenet, molt similar al centre on 

acostumo a fer de voluntària, A Mi Házunk, a Esztergom (Hongria). 

Els educadors i educadores van ser molt amables i em van ajudar en tot. 

Dels infants em va sobtar que són molt semblants als que conec d’A Mi 

Házunk. La comunicació al principi va ser un problema, però a poc a poc 

ho vam anar resolent. Vaig viure a la comunitat dels germans i durant el 

temps lliure vaig poder fer una mica de turisme. Ha estat una experiència 

inoblidable. Per desgràcia, he vist que a tot arreu hi ha infants de centres que 

necessiten que s’ocupin d’ells i els demostrin que els estimen. També m’he ado-

nat que necessiten rebre tot el que necessita un nen de la seva edat, ja que a casa 

seva no ho reben. Han estat uns dies molt enriquidors i ho recomano a tothom. Agraeixo 

la col·laboració dels germans d’Hongria, que han fet possible aquesta gran experiència 

per a mi. 

Horváth Brigitta, Hongria 

Aquest estiu, la nostra escola, l’Escola Marista de Néa Smyrni, em va donar l’o-

portunitat de viure una experiència d’ensenyament en xarxa molt especial. La 

destinació escollida va ser Barcelona, una de les ciutats més boniques d’Europa, 

que ofereix la presència dinàmica de la nostra comunitat marista i llocs que 

val la pena visitar. Dues comunitats, Sants i El Casal, em van oferir hospitali-

tat i, fins i tot, abans de la meva arribada, vaig pensar que anava a visitar “la 

meva pròpia família”. La càlida acollida em va mostrar el que vol dir hospi-

talitat, oferiment i fraternitat. 

El que més em va impressionar va ser l’acollida i l’organització impecable! 

Vaig conèixer amb detall el meu programa diari setmanes abans de la meva 

arribada a Barcelona, i tots els companys de Grècia i Barcelona sempre esta-

ven disposats a informar-me i oferir-me tot el que necessitava. Ja des de l’etapa 

de la preparació, estàvem en constant contacte i compartíem informació molt 

útil. L’Anna Badia sempre va estar al meu costat, em va ajudar molt a integrar-me 

amb l’equip i l’entorn. Moltes gràcies, Anna! Cada dia, des del matí fins a la tarda, organit-

zàvem activitats o excursions, i al vespre quedàvem lliures. Normalment fèiem activitats amb la resta 

d’educadors, la majoria dels quals treballen a les escoles maristes de Catalunya o són voluntaris –com jo

– que provenen d’altres llocs de la nostra província. Durant el cap de setmana vam visitar amb el germà 

Manel els campaments d’estiu al Pirineu, una experiència màgica que posa en contacte moltes genera-

cions d’infants amb la natura i la família marista. Tots els amants d’aquest estil de vida han de fer 

aquest viatge almenys una vegada a la seva vida. 

Probablement és difícil reviure el que he viscut aquestes dues setmanes i és encara més difícil oblidar-

ho… Durant uns dies, estudiants de tot el món, refugiats, educadors i germans ens vam sentir membres 

de la mateixa família, ens vam reunir al voltant de la mateixa taula, vam compartir experiències dels 

nostres països i vam viure moments plegats. Gràcies per tot el que hem viscut i après junts. 

Fotini Makri, Grècia  
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L’ARA és on conflueixen la teva història per-

sonal i els teus somnis. És el moment en què 

tot el camí recorregut pel poble de Déu i pels Maristes es 

troba amb tot allò que podem construir i tot el camí que 

tenim per davant de manera col·lectiva. Ara és quan el Reg-

ne de Déu es fa present a les nostres vides; ara és kairós. 

Amb el lema “ARA”, els Maristes europeus aprofundim en 

el treball educatiu de la interioritat, aprofitant un context 

en què el mindfulness i altres corrents de promoció de la 

relaxació i l’atenció plena estan en voga, i posant-hi el nos-

tre tret distintiu. Com sant Pau parlava grec, un vegada 

més, renovem els llenguatges de l’evangelització amb una feina ex-

cel·lent i transversal de l’artista madrileny Álvaro Fraile, que ha treballat 

colze a colze amb diferents equips de les províncies maristes amb presència a la 

península ibèrica per elaborar els materials del lema. 

A les diferents obres maristes s’ha presentat el lema durant els mesos de setembre i octubre 

amb activitats per a grups i fins i tot amb algunes activitats generals a mo-

de de grans festes d’inauguració del curs escolar. Com és 

costum, s’han elaborat materials pedagògics que empren 

el lema anual com a fil conductor per tal d’apropar els va-

lors maristes, commemorar les dates assenyalades al 

calendari civil i celebrar els temps litúrgics de mane-

res properes als infants de cada edat. A més, per 

segon any consecutiu, diversos educadors i edu-

cadores de les obres socials maristes catalanes 

han aportat materials específics per al treball 

del lema des d’una perspectiva interreligiosa 

amb grups d’infants i joves, i també algunes 

propostes educatives i lúdiques destinades a 

presentar el lema a grups de famílies. 

Dani Farràs Berdejo  
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Tot obrint nous camins, fins i tot inexplorats 

La casa de Notre-Dame de l’Hermitage (Saint-Chamond, França) ha estat l’escenari del VI Capítol provincial 

dels Maristes de França, Catalunya, Grècia, Hongria i Algèria, del 18 al 22 de juliol de 2019. El Capítol, que es 

reuneix periòdicament cada tres anys, ha aplegat enguany 49 germans, dues laiques: Imma Amadeo i Michèle 

Ragni, i dos laics: Pep Buetas i Dani Farràs, per avaluar el moment actual, obrir horitzons de futur i escollir un 

equip que, entorn del germà Provincial, dinamitzi amb vitalitat la missió evangelitzadora i generi valors d’hu-

manitat. La casa de L’Hermitage, regada pel riu Gier, invita a beure amb les seves aigües l’espiritualitat de 

Marcel·lí Champagnat, que la va construir amb l’ajuda dels primers ger-

mans. S’ha gaudit de la companyia dels germans Ernesto Sánchez, Su-

perior general, i dos Consellers generals, Ben Consigli i Joâo Carlos 

do Prado, vinguts tots tres de Roma. 

 

 

G. Lluís Serra Llansana 

Una mirada a la realitat 

Resulta indispensable abans de programar 

un nou viatge saber quin és el punt de par-

tida. Els informes del Consell provincial i 

d’Economia tenen aquesta funció. Indiquen 

fins on s’ha arribat en el moment de tancar 

aquest trienni. Transparència i claredat a 

l’hora de proporcionar les dades. Oportuni-

tat de prendre consciència de la situació. 

Possibilitat d’albirar noves fites. 

Fòrum Provincial 

La Província marista L’Hermitage compta amb moltes es-

coles, obres socials i centres d’espiritualitat. S’enriqueix 

amb els moviments juvenils, les fraternitats, els grups de 

vida i de pastoral, el voluntariat d’homes i dones... Cente-

nars de laics i laiques estan compromesos en la missió 

compartida. Milers de destinataris reben l’escalf de la se-

va acció educativa. Maristes de Champagnat és l’expres-

sió que aglutina tantes persones que comparteixen la vida 

i imaginen un futur millor. El Fòrum provincial ha estat 

una simfonia coral amb moltes veus de tantes procedèn-

cies diverses. Durant aquest curs s’han generat activitats 

en cinc etapes fins a arribar a formular tretze recomanaci-

ons que s’han fet arribar al Capítol provincial. Uns i altres, 

en el mateix vaixell, cap un horitzó d’esperança. 

Temes organitzatius 

La vida religiosa avui experimenta grans 

desafiaments. Cal anar actualitzant les ma-

neres d’abordar la realitat, d’organitzar-se 

d’acord amb la vida que es vol viure, de 

respondre els nous interrogants que cada 

època planteja. Instruments de convivència 

al servei d’una vida senzilla i fraterna. 
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G. Lluís Serra Llansana 

La força de l’Evangeli 

Podria semblar que el Capítol provincial s’as-

sembla a una empresa sense cap altra dimen-

sió. La font de la motivació rau en l’escolta de la 

Paraula de Déu, en la pregària comunitària i 

personal, en endinsar-se en el misteri de l’Espe-

rit expressat en l’amor, en el compartir l’euca-

ristia, en els valors marians de l’estil marista. Si 

el carisma no és l’anima de les institucions ma-

ristes de res servirien tots els projectes somiats. 

Aquesta és la clau d’interpretació, que 

dona sentit a la vida i a la missió. 

Protecció dels menors 

La protecció dels menors, en totes les seves 

vessants, esdevé una prioritat inqüestionable. 

Els drets dels infants i joves no són negociables. 

Compromesa amb l’Església i la societat, la Ins-

titució marista palesa la seva prioritat a favor 

de les víctimes. La Província marista L’Hermita-

ge ha millorat tots els seus sistemes de protec-

ció i treballa per assolir l’excel·lència en l’em-

poderament dels seus alumnes i destinataris 

educatius. 

Consell provincial 

Tot projecte necessita un equip de persones com-

promeses a fons per dur-lo a terme. En aquest sentit, 

cada Capítol provincial culmina en l’elecció dels con-

sellers. El germà Pere Ferré ha estat nomenat Provin-

cial pel Consell general per a un nou trienni 2019-

2022. Els capitulars han elegit el seu equip, integrat 

pels germans Xavier Giné, Mateos Levantinos, Michel 

Morel, Jaume Parés, Ramon Rúbies i Gabriel Villa-

Real. Tots ells saben que compten amb la con-

fiança dels seus germans. 

Només des de l’ara i aquí es poden do-

nar passos decidits i obrir nous camins. 

Si són nous, sovint estan inexplorats. El 

Capítol ho creu possible. Conviccions 

profundes i compromisos viscuts a fons. 

Sense deixar-se endur per la por. Amb 

la joia al cor. 
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Durant els primers mesos del curs s’han fet les 

entregues dels premis Montagne a les persones que 

van presentar els seus projectes de bones pràctiques i innovació edu-

cativa. A continuació us presentem unes fotografies de les entregues 

dels premis als diferents països. 

G. Pau Tristany 

1r premi: “Everything is in your hand” 
Accèssit: “Stand by you” 

Lycée Léonin Patissia, Atenes 

2n  premi: 

“Nyitott szem, nyitott szív” 

A Mi Házunk, Esztergom 

3r premi 

“Litecultura” 

Maristes Valldemia, Mataró 

 

Accèssit: 
“Simulació educativa” 

Maristes Montserrat, Lleida 

Accèssit: 
“Experiment chemistry” 

Lycée Léonin Néa Smyrni, Atenes 

Accèssit: 
“Drama in English” 

Maristes Girona 
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G. André Déculty 

A la primavera de 2017, durant una conferència de les Tuteles de la Diòcesi de 

Valence, el bisbe Pierre-Yves Michel va interpel·lar el delegat de la Tutela dels Germans Maristes, Christophe 

Schietse. Va desitjar per al Lycée Drôme Provençale de St. Paul Trois Châteaux un acompanyament pastoral 

més proper al Lycée del que la Diòcesi podia oferir. El Lycée es troba a les instal·lacions de la casa dels Ger-

mans Maristes de St Paul i l’entesa entre els diferents responsables del Lycée i els superiors de la casa dels 

germans grans sempre ha estat excel·lent. La nova construcció es va dur a terme al terreny dels germans i va 

comptar amb el suport de la Província. A més, el bisbe va trobar natural i lògic incorporar l’institut a la xarxa 

dels Germans Maristes de França, sobretot de cara a una presència pastoral concreta i propera. 

Tot i així, un canvi de supervisió suposa un temps d’adaptació i un veritable discerniment. L’adap-

tació es va fer principalment amb la participació del professorat en les diverses reunions proposa-

des per la xarxa marista 

des del setembre del 

2017. Aquest temps va 

fer possible que el 

Sr. Eric Reynier desco-

brís la missió i els valors 

que acompanyen les 

obres maristes des de 

la fundació del Pare 

Champagnat el 1817 

fins a la concreció actu-

al d’aquests valors. 

Les dues parts han anat madurant mitjançant el discerniment, el 

consell d’administració de l’Associació Marcellín Champagnat, que té 

la Tutela d’una banda, i el Lycée, per l'altra. 

Aquesta reflexió va fer possible la validació definitiva per part de les 

autoritats competents, del bisbe de la Diòcesi i del germà Provincial de la 

província de França dels Germans Maristes. Amb la presència del responsa-

ble diocesà, el bisbe va donar oficialment, el 30 d’agost de 2019, la responsabi-

litat de l’acompanyament i el seguiment de tots els plans d’aquest bonic complex 

escolar. La seva originalitat d’institut agrícola enriquirà tota la xarxa marista nacional i 

internacional. 

Donem la benvinguda als Maristes, germans i laics, a aquest establiment. Un lloc on trobaran la seva respon-

sabilitat específica i la seva participació en la vitalitat de la missió marista per al benestar dels joves i famílies 

que acull. 
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Des d’aquest setembre, La Caseta dels Infants, una escola bressol amb 50 anys d’història a la ciutat de Girona, 

ha passat a formar part de la xarxa d’obres educatives maristes a Catalunya.  

Des dels inicis, aprenentatge i felicitat han estat dos dels objectius principals per als nens i nenes de 0 a 3 anys 

que acull La Caseta dels Infants. Uns objectius que tindran continuïtat i que es relacionen perfectament amb 

el lema del fundador dels Maristes, Marcel·lí Champagnat, “per educar cal estimar”.  

Actualment La Caseta dels Infants ocupa els baixos de dos edificis amb un pati interior que els uneix, amb es-

pai reservat per als més petits, zones d’ombra i hortet.  

El canvi de propietat de La Caseta es deu a la jubilació de les anteriors propi-

etàries, Maria Assumpció Serra i Maria Teresa Brugués, que han confiat 

en els Maristes per donar continuïtat a la tasca que han tirat enda-

vant durant els últims cinquanta anys.  

Desitgem un bon curs als nens i nenes de la Caseta dels In-

fants, a les seves famílies i a tot l’equip educatiu!  

Llorenç Claramunt 
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llorenç Claramunt 

 

Llorenç Claramunt 

Els Maristes i l’Associació Missionera Ekumene hem signat un acord de col·laboració per a la gestió conjunta 

del Centre Social Domingo Solá. Ekumene és un centre que treballa per a l’alfabetització en català i en castellà 

al barri del Raval de Barcelona a través del voluntariat. I, d’altra banda, l’entitat també dona a conèixer la reali-

tat social i cultural d'acollida a la població immigrant del barri mitjançant l'aten-

ció, la difusió cultural i l'assessorament personal.  

Com a conseqüència d’aquest acord signat, els Maristes ens fem 

presents a la nova junta directiva, que queda composta de la ma-

nera següent: Sra. Vicenta Gallego (presidenta de l’actual Associ-

ació); Sra. Adenai Novo (designada per la Fundació Escó, de Ma-

ristes Catalunya); Sr. Florenci Bové (designat per la Fundació 

Champagnat, de Maristes Catalunya) i Sra. Montse Campo 

(designada per l’Obra Missionera Ekumene). 
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    دار الجنة

DAR TOYOR EL JENNAH—LLAR LES AUS DEL PARADÍS 
Mostaganem - Algèria 

G. Xema Rius 

 

Una mica d’història 

L’any 2004, els tres germans arribats a Algèria l’any 2002 ens vam 

instal·lar a Mostaganem, concretament al barri DERB. Es tracta 

d’un barri antic i de cases atrotinades, atapeït de famílies senzilles 

i amb dificultats de tot tipus. I, com us podeu imaginar, plena de 

nens i nenes que passen molt de temps al carrer, ja que a les se-

ves llars no tenen massa espais per moure’s. 

La primera idea dels tres germans descrita en el projecte de missió de 

l’any 2004 va ser fer una llar per acollir i acompanyar els infants del barri 

amb monitors i monitores joves de Mostaganem. No ha estat possible posar en 

marxa aquesta iniciativa fins l’any passat, al mes d’abril. 

Objectius 

- Posar a disposició del barri uns espais perquè els infants puguin realitzar 

activitats lúdiques, formatives i culturals. 

- Ajudar els infants, especialment els de Primària, a socialitzar-se i a 

integrar-se amb altres infants. 

- De manera gradual, integrar en el procés formatiu les famílies, especi-

alment les mares dels infants. 

- Organitzar programes de formació per als pares, segons les necessitats de-

tectades pels animadors. 

- Integrar els joves dins les activitats de voluntariat.  

Animació 

La Llar està animada per una coordinadora (contractada a mitja jornada), tres animadores i dos animadors i 

voluntaris. Les activitats i tallers es realitzen els dimarts i dissabtes de 2 a 4 de la tarda. Els dilluns i dimecres la 
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Llar està oberta per als nens i nenes que vulguin treballar deures de 

l’escola amb l’ajuda de voluntaris. 

La presència dels infants és variable, entre 15 i 25 nens i nenes. 

Per inscriure’s a la Llar, es demana una quantitat simbòlica. 

Les activitats són animades per joves algerians; els germans hi 

tenim una presència discreta: col·laborem esporàdicament en les 

activitats del centre i portem la direcció i la logística.  

Els espais 

Les activitats de la Llar es realitzen als baixos de la casa dels germans, propi-

etat de l’Associació de Comunitats Religioses d’Algèria. El divendres, que ja forma 

part del cap de setmana a Algèria, els espais són ocupats per la comunitat cristiana de Mostaganem, formada 

per estudiants universitaris subsaharians de diverses confessions cristianes. Al segon pis els germans dirigim 

una biblioteca de llengües: castellà, francès i anglès per a universitaris.  

Cobertura legal 

L’església d’Algèria, sota la denominació Associació Diocesana d’Algèria (associació civil aprovada per l’estat 

algerià), és la responsable final de totes les activitats i assegurances. 

Projectes de futur 

La Llar evoluciona a poc a poc. Esperem poder oferir molts més serveis a mesura que els animadors es vagin 

formant (han participat en un curs de formació) i assoleixin experiència i con-

fiança. La satisfacció dels infants va en augment i la presència de volun-

taris que es van apropant per conèixer el nostre projecte és impor-

tant. 

A més, volem que la Llar sigui un espai de trobada per planificar 

xerrades i tallers per als joves: culturals, artístiques, literàries...  

Donat que el projecte s’ha pogut posar en marxa 14 anys des-

prés de la primera intuïció, la idea és anar fent petites passes de 

mica en mica, sense presses. Anem consolidant tot el que anem 

fent amb els joves de Mostaganem, perquè siguin ells els protagonis-

tes de la  Llar DAR TOYOR EL JENA. 
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Llar Notre-Dame de Bon Accueil 
París 

G. André Deculty 

 

Fa anys que la Comunitat de Germans Maristes del carrer Dareau, al 

districte 14 de París, acull joves estudiants. A poc a poc s’han desen-

volupat espais específics perquè puguin tenir més comoditat, flexi-

bilitat i llibertat per estudiar: dormitoris, biblioteca, cuina i safareig. 

En els darrers anys, s'ha optat per proporcionar-los no només un 

sostre, sinó també espais de reflexió i espiritualitat. Aquesta orienta-

ció permet triar joves per mantenir la riquesa de la internacionalitat i 

l’equilibri entre nois i noies. El document que signen a la inscripció implica 

que accepten la vida de fraternitat a la vida quotidiana amb tot el seu sentit. Un 

cop al mes viuen unes hores junts amb la Comunitat de Germans, normalment, els diumenges entre les 18 i 

les 21 h. 

Aquestes reunions de diumenge combinen reflexió, espiritualitat i convivèn-

cia. Les tardes estan animades per un germà amb un o dos joves. El tema 

del mes es pot vincular al de l’any pastoral dels maristes, al temps litúr-

gic del moment, a la vida de germanor o pot estar lligat a propostes 

fetes pels joves. 

Tot i així, els estudiants volen accions concretes. La comunitat es 

compromet a proporcionar experiències significatives. Així, en asso-

ciació amb la parròquia, se’ls proposa participar en la recollida del 

Banc d’Aliments als petits supermercats del districte o animar una 

vetllada durant la Quaresma per a una associació, entre altres activi-

tats. L’any passat van aprofitar la beatificació dels màrtirs d’Algèria per 

viure una vetllada contemplativa a la parròquia. 

La vida en comú continua sent el mitjà diari senzill i eficaç per desenvolupar el sentit del respecte, la benevo-

lència i la presa de responsabilitat. Basteix relacions duradores basades en un interès comú, acceptat per tots. 

Es prenen iniciatives per interessar-se per tots els membres de la comunitat, proposen animacions a més de 

les dels diumenges i assumeixen la seva part de responsabilitat pel bé de tothom. 



20 

PROVÍNCIA 

04-07 novembre  Reunió dels consells provincials d’Europa a Valladolid 

18-20 novembre Consell de Missió a Barcelona 

18-22 novembre Formació Missió Evangelitzadora a Les Avellanes 

29 novembre  Consell de Missió Europa (Skype) 

11-13 desembre Consell Provincial a Barcelona 

10-11 desembre Secretariat de Laics Maristes a 

Barcelona  

CATALUNYA 

18-21 novembre Trobada Facilitadors MXI (Maristes Xarxa In-

novació) a Barcelona 

24 novembre  Trobada Maristes Champagnat (Llinars del Vallès) 

25 novembre Presentació del llibre “Trencar el silenci: deu ros-

tres, deu veus” a Igualada 

28 novembre Presentació del llibre “Trencar el silenci: deu ros-

tres, deu veus” a Malgrat de Mar 

13 desembre Marxa de Nadal a Barcelona 

20 desembre Reunió Patronat Fundació Champagnat-Fundació 

Anna Ravell-Fundació Escó a Barcelona 

FRANÇA   

13-15 novembre  Visita de la Tutelle a Lagny  

14 novembre  Formació “Ser educador a una escola marista” a 

Mulhouse 

16 novembre Dia de la xarxa. Mòdul 1 formació protecció del menor N.D 

de l’Hermitage 

27 novembre  Formació sobre interioritat mòdul 1 a Lió 

27 novembre  Equip relectura de suports pedagògics sobre protecció dels 

menors a Lió 

29 novembre  Equip de Pastoral    

02 desembre CA de l’AMC a Lió 

04 desembre  Formació sobre interioritat mòdul 1 a París 

07 desembre Jornada de les OGEC a Lió 

10 desembre Consell de perfeccionament de la formació a Lió 
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GRÈCIA 

23 novembre  Congrés per als alumnes de Batxillerat de les escoles 

franco-hel·lèniques  

28 novembre  Consell de l’oficina de les escoles franco-hel·lèniques 

29 novembre  Consell de les escoles SJA 

30 novembre  Formació sobre protecció dels menors a Néa Smyrni 

3 desembre  Jornada de sensibilització per la Jornada Mundial dels 

Discapacitats   

5 desembre  Equip d’Economia  

6 desembre Reunió del Σ.Μ.Α.ΕΛ  

9 desembre  Missa i trobada amb els educadors i 

alumnes de l’Arquebisbat Catòlic 

d’Atenes a Patissia 

HONGRIA 

13 Novembre  Reunió del MISZ 

28 Novembre Patronat Fundació Határtalan Szív 

29-30 Novembre  Formació protecció del menor a Karcag 

14 desembre Dia de recés per als educadors dels centres 


