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Aquest projecte està arrelat a les inspiracions de l’Institut dels
Germans Maristes durant els diferents moments que s’han viscut a les trobades dels capítols generals i provincials.
A l’Assemblea Internacional de Missió celebrada a Nairobi el
2014, el mètode de reflexió proposat va ser el de “conversa al
voltant del foc”. Aquest foc, signe de reunió que escalfa i protegeix del fred, representa el marc segur del diàleg fratern on tothom té el seu lloc.
Es va utilitzar una paraula molt significativa, “UBUNTU”, amb el
significat que li va donar Barack Obama en el seu moment: “la meva humanitat està íntimament lligada a la teva!”.
És la convicció que la missió s’expressa per les nostres diversitats personals i per la riquesa de les nostres relacions
humanes. Un proverbi africà il·lustra clarament la voluntat dels germans: “Sols anem més ràpid, però junts arribem
més lluny!” .
La primera crida sorgida del XXII Capítol General de Rionegro el 2017 manté aquesta recerca d’unitat mitjançant la
construcció d’una identitat de comunitat, de grup de vida, d’equip per a la nostra missió: “Viure com a família carismàtica global”.
Quan afirmem que la veritat ens portarà el canvi i el desenvolupament de tothom, compartim les següents conviccions:
 Respecte per la persona
 La diversitat és un element per als nostres equips
 El projecte col·lectiu és més fort que la decisió individual

Per tant, aquest canvi de paradigma comporta nous mètodes de direcció i de dinàmiques d’equips, que situaran al
centre el sentit de la missió i els valors com ara la veritat.

La veritat com a mètode de gestió

Esmentar “la veritat” com a mètode de gestió no vol dir que cadascú no visqui d’una manera veritable
en les seves relacions professionals. Senzillament es posa de manifest que el context professional exerceix pressions socials sobre els col·laboradors i sobre un mateix, la qual cosa pot modificar les relacions
o perjudicar el dinamisme, la creativitat i el viure bé junts en la comunitat de treball.
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Per tant, pertoca al “líder” alliberar energies que permetin a
cadascú dels seus col·laboradors i a ell mateix expressarse en un entorn segur i que doni confiança, permetent així la lliure expressió de tothom. Si ens fixem
en les tribus maoris, la haka és la cançó apassionada que expressa l’orgull i la identitat cultural d’a-

quest poble. En el nostre cas concret, la cultura comuna es crea al voltant de l’expressió clara del nostre
projecte educatiu marista, la nostra missió, que permetrà a
tothom generar la confiança necessària per a la vida de l’equip.
Aquestes aptituds i capacitats s’han de treballar per endegar en una relació constructiva i creativa amb els companys.
Actualment, aquest enfocament s’està desenvolupant a la xarxa francesa en diverses fases:

 Animació de l’equip de directors a la “Tutela”: canvi de mètode de treball i ani-

mació de les sessions.
 Formació de persones amb recursos per ser “constructors d’equips” per donar

suport als consells directius dels centres.
 Acompanyament per part del cabinet de consultoria de l’equip directiu de l’AMC

i de determinats equips de direcció dels centres educatius.

Hi ha tres citacions que il·lustren la importància del treball en equip per aconseguir un col·lectiu solidari impulsat per
un objectiu comú:

“Reunir-se és un començament, romandre junts és un progrés, treballar junts és un èxit!” Henry Ford

“La confiança és el ciment invisible que fa guanyar un equip!” Bud Wilkinson

"Cap de nosaltres no és més intel·ligent que tots nosaltres plegats!” Kenneth Blanchard
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2.500 quilòmetres és la xifra exacta que ha recorregut fins avui, entre presentació i presentació,
el llibre “Trencar el silenci: deu rostres, deu veus”, que dona una visió múltiple i des de
diferents perspectives de tot allò que estan fent els Maristes per la protecció dels drets de
la infància. Per als qui no estem acostumats, tot aquest recorregut ens genera una doble
sensació: d’una banda, la d’estar permanentment de gira (Barcelona, Girona, Lleida,
Igualada, Roma, Madrid, Malgrat...) i, de l’altra, la immensa satisfacció d’haver fet
possible abordar el debat sobre tot allò que implica l’abús sexual infantil i totes les

passes que queden per fer, per arribar a garantir realment els drets de l’infant.
No érem conscients de com un llibre podia ser la corretja de transmissió que permetés
posar damunt la taula un dels greus problemes socials que tenim avui dia: 1.000 milions
d’infants reben abusos arreu del món; un de cada cinc infants serà abusat abans de complir
els 18 anys en el marc de la Unió Europea; a Catalunya es posen 700 denúncies a l’any per abusos
sexuals a infants... Sí, són xifres, però són xifres d’una realitat esfereïdora, que gràcies al llibre han arribat a
centenars i centenars de persones.
Només veure la cara d’estupefacció, de sentiment, de sorpresa, d’indignació, de patiment, de concentració... de les
persones que han assistit a les presentacions del llibre, ja val la pena haver-lo escrit amb l’Imma Amadeo.
A través de la veu i del testimoni d’alguns dels protagonistes del llibre: el germà Gabriel Villa-Real, l’orientadora
Maria Gual, el professor Xavier Alacid, l’educadora Pepa González, el germà Emili Turú, la professora Imma Maíllo o
el germà Álvaro Sepúlveda en les presentacions, s’han pogut sentir en directe les experiències personals del dia a dia
de totes les facetes que comporta la protecció a la infància.
Cada acte ha estat diferent, cada presentació ha estat una experiència viscuda, però hi ha tres denominadors
comuns que han arrelat en aquest camí de debatre sense tabús la realitat dels drets dels infants: hi ha una total
coincidència en la necessitat de continuar avançant en la formació dels professionals que han de saber com atendre,
escoltar i acompanyar els infants. La formació és i ha de ser un pilar bàsic per afrontar l’abús a nens i nenes i joves;
els professionals han d’estar preparats i formats per dotar l’infant de les capacitats i del marc de confiança necessari
perquè sigui ell qui pugui dir allò que no està bé, allò que no li agrada. L’infant ha de ser el centre de les polítiques i
accions de protecció perquè és la primera veu que ha de poder alertar sobre l’abús.
El tercer pilar no és menys rellevant. Hem de ser capaços d’entendre l’abús infantil com un problema que abasta tota
la societat i no podem circumscriure’l exclusivament a l’àmbit de l’escola o a l’àmbit de l’Església. Ni l’escola ni
l’Església podran resoldre el problema perquè requereix la implicació absoluta
de tota la societat. No es pot girar l’esquena a aquesta realitat.
Quan vam començar a plantejar el llibre i, fins i tot,
mentre reproduíem les deu xerrades-entrevistes que
vam mantenir amb els protagonistes no érem capaços
d’imaginar que gràcies a “Trencar el silenci: deu
rostres, deu veus” es podia normalitzar el debat sobre
l’abús infantil, sobre el que s’està fent i sobre el que queda

per fer. I sortosament, el 2020 la gira continuarà.
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Del 17 al 22 de novembre prop d’una trentena d’educadors han participat a l’experiència formativa provincial
de Missió evangelitzadora marista, a les Avellanes
(Lleida).
La formació Missió evangelitzadora marista és una formació en l’àmbit de tota la Província L’Hermitage, que està
adreçada a educadors i educadores que participen en els equips
directius de les nostres obres educatives.
Aquest 2019-20 és el setè any consecutiu que es realitza aquest curs i al llarg d’aquest
anys ja l’han seguit un total de 184 educadors/es de la Província. Aquesta formació ens ha convidat a aprofundir
en la missió evangelitzadora marista, analitzar la realitat social i eclesial dels joves i els seus reptes, fer experiència d’interioritat i pregària, realitzar dinàmiques de comunicació i ens ha connectat amb la realitat marista al
món. També ens hem apropat a la realitat marista de Lleida compartint la seva tasca de pastoral a l’escola i a les

obres socials maristes de la ciutat.
L’ambient i el coneixement entres els participants ha estat molt bo. Hem tingut temps per participar, escoltar, fer xarxa, riure i conviure tot compartint les experiències que portem a terme als nostres centres (Catalunya,
França, Grècia i Hongria).
La formació Missió evangelitzadora continuarà amb dues trobades
més aquest curs 19/20. Una d’un dia al propi país i l’altre, del 9 al 13
de març, tots junts a L’Hermitage (França).
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El 20 de novembre es va celebrar el 30è aniversari de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant de l’ONU, la qual va
ser signada per una gran majoria de països d’arreu del
món. Les obres educatives maristes de la Província, com
cada any i enguany d’una manera especial, hem organitzat una gran varietat d’activitats per fer que els infants

coneguin i visquin els seus drets.
A continuació teniu un recull de fotografies de com van
commemorar les obres educatives maristes el 30è
aniversari de la Convenció sobre els Drets de
l'Infant.

6

7

G. Pere Ferré

El nom d’aquesta publicació, Díktyo, expressa la voluntat de ser i d’organitzar-nos en xarxa en l’àmbit de la Província
L’Hermitage. D’alguna manera vivim així el que després va ser una de les crides del XXII
Capítol general (2017): ser constructors de ponts.
Les cinc províncies en què els Germans Maristes estem organitzats a Europa, participem també d’aquesta voluntat de fer xarxa. Un dels moments privilegiats per

viure-ho és l’assemblea de Consells provincials, que té lloc cada dos o tres anys.
La darrera es va desenvolupar a Valladolid del 4 al 7 de novembre de 2019.
Aquest cop, a més, cada província va comptar amb la presència d’un o dos laics,
ja que un dels objectius era reflexionar per tal d’avançar en el procés de
«regionalització» i aquest és un camí que fem conjuntament germans i laics. Així, de la Província L’Hermitage, a més del Consell
provincial, van participar-hi el Sr. Christophe Schietse i el Sr. Dani Farràs.
Per regionalització entenem coresponsabilitzar-nos de la vida i la missió maristes
com a regió Europa, cercant les estructures adequades que les afavoreixin en el context actual i continuar creant sinergies entre les províncies. Amb l’ajut dels germans
Luis Carlos Gutiérrez (Vicari general) i João Carlos do Prado (Conseller general enllaç
per a Europa) vam elaborar amb una sèrie de propostes i recomanacions que cal anar
concretant.
L’assemblea va ser també l’ocasió de compartir les prioritats de cada província per al trienni i
de fer balanç d’alguns projectes que duem a terme conjuntament, com ara les comunitats internacionals germanslaics a Siracusa (Itàlia) i Moinesti (Romania), així com la protecció de menors. Diferents espais de convivència, de diàleg i de celebració van completar aquests dies que van contribuir a crear consciència de família més enllà de les fron-

teres i de l’especificitat de
cadascú.
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GRÈCIA
El divendres 20 de desembre de 2019, pocs dies abans de Nadal, l’equip “Joves Maristes en Acció” i els Germans Maristes van organitzar per cinquè
any consecutiu la tradicional marxa de Nadal. Una seixantena
d’alumnes de Secundària i antics alumnes de les escoles
franco-hel·lèniques Jeanne d’Arc i Saint Joseph, dels dos

Lycées Léonins i del Centre Social Cor sense fronteres van
viure una experiència excepcional per les senderes del Mont Parnès, al nord d’Atenes. Pujant des de l’estació del telefèric fins al refugi situat a la part alta
de la muntanya, els participants van tenir l’oportunitat –a través de diverses activitats– de
reflexionar sobre el missatge de Nadal. La marxa es va completar al centre social Cor sense
fronteres on va tenir lloc una petita cerimònia i el dinar.

CATALUNYA
El 13 de desembre gairebé 50 joves ens vam reunir a l’escola Maristes La Immaculada per celebrar
la marxa de Nadal. Aquesta trobada, organitzada pels joves de Fajmacor, pretén treballar, aprofundir i viure en la vivència de l’Advent
i el Nadal d’una manera diferent.
La trobada va començar amb un sopar tots junts al menjador de l’escola. Una vegada es va acabar ens vam distribuir per diferents racons dinamitzats pels joves que ens ajudaven a qüestionar-nos el veritable sentit del Nadal, fent
incidència en algun aspecte concret, com ara el consumisme, la
interioritat, la família o la comunitat.
Després vam comptar amb la presència del Marc i el Julián de LEA (Limited
Edition Athlets), una entitat que treballa per la inclusió de les persones amb diversitat funcional a través el fitness funcional
i l’esport. El seu testimoniatge ens va encoratjar a
poder buscar espais i moments per poder comprometre’ns en allò que ens apassiona.
Finalment, vam acabar la trobada amb una
Eucaristia compartida amb el P. Màxim
Muñoz, claretià i col·laborador amb els
Maristes, i tot desitjant-nos un bon Nadal.
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Imma Amadeo

La realitat dels joves, el carisma marista, una nova estructura europea, els drets dels
infants i joves, tallers d’innovació, experiències solidàries, celebracions... Tot això i
molt més és el que van poder viure els educadors i educadores que van participar a
la ROE (Trobada d’Obres Educatives) de la Província L’Hermitage entre els dies 4 i 7
de febrer del 2020.
D’entrada, el Consell Provincial va donar la benvinguda als participants a la trobada amb un
resum de les idees sorgides del Capítol Provincial que es va celebrar aquest estiu també a L’Hermitage, unes idees

que van començar-se a gestar durant el Fòrum Provincial Marista (maig 2019).
D’acord amb el Consell Provincial, eixos bàsics del nostre present i futur són reflexionar sobre la realitat dels joves
i sobre com continuem tirant endavant el carisma marista en un marc de referència, que és el marc Europeu.
Se’ns van presentar els equips que ho treballen, que són el Consell de Missió (“que allò que es viu a les obres educatives ens ajudi a caminar junts”); el Secretariat de Germans (desenvolupament de mitjans per a
l'animació i la formació a Europa); el Secretariat de Laics (acompanyament de les diferents
realitats que hi ha a la província en el tema del laïcat, amb molts rostres diferents) i el
Think Tank de joves (afavorir la reflexió a partir de la realitat dels joves).
La conscienciació sobre la tasca que està desenvolupant l’Institut marista al voltant
de la defensa dels drets dels infants i joves va arribar de la mà del germà Carlos Alberto Rojas (Beto), que va apel·lar al missatge del Capítol general: "volem caminar
amb els nens i els joves marginats de la vida". I recordant, doncs, que hem adoptat un
compromís per defensar els drets dels infants i joves, una necessitat emergent. El germà
Beto va aprofitar per presentar el projecte de l’Institut Stand up, speak up and act (Aixeca't,
opina i participa!), a través del qual es fa una crida a la participació de nens i joves de l'Institut perquè contribueixin a elaborar un document per a l'Institut sobre com afavorir l'escolta i la participació dels infants i joves. Un document amb línies i criteris que s’ha de presentar al Consell general al mes de novembre.
Un altre dels projectes il·lusionants de l’Institut i que es va presentar en el marc de la ROE va ser la
Xarxa d’Escoles Maristes del món, una invitació a crear xarxes de treball per garantir la vitalitat i la viabilitat de l'escola marista. Un projecte d'innovació global que connecti les
escoles de tot el món per servir millor a un bé comú. Estem parlant d’unes 500 escoles en 81 països de tot el món. Està previst que aquesta xarxa es pugui llançar a
l’abril del 2021.
Aquestes presentacions van estar alternades amb tallers participatius, amb bones
pràctiques d’innovació, amb una presentació de diverses experiències solidàries
que estem emprenent en tota la província i amb moments de celebració i pregària.
Per acabar, el germà provincial, Pere Ferré, va tancar la ROE 2020 amb un agraïment
a tots els participants per ser-hi (amb una menció especial per als joves), destacant el
seu compromís amb la missió i la importància de fer xarxa, i per compartir una mateixa

visió en temes cabdals com és la defensa dels drets dels infants.
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ARA els protagonistes de

JORNADA CHAMPAGNAT A GRÈCIA

la seva pròpia vida segons el mo-

G. Mateos Levantinos

del de Sant Marcel·lí. Van començar la refleDes

xió responent les següents preguntes: “Com és la

de fa uns quants anys, les obres

visió de Marcel·lí ARA? Com segueix sent actual? De

maristes de Grècia dediquen

quines maneres estem intentant ARA assolir aques-

un dia a comprendre la
personalitat

de

ta visió?”.

Sant

Durant la Diada, els alumnes van participar en di-

Marcel·lí i la missió dels

verses activitats i van aprofundir en els valors ma-

Germans

al

ristes. Els alumnes de les dues escoles primàries

món actual. Aquest any,

van plantar arbres i flors per ajudar a protegir el

ha estat el dimecres 16

planeta, van oferir queviures a persones necessita-

d’octubre de 2019 quan es

des i van presentar les seves propostes per resol-

van dur a terme diverses activitats

dre els problemes de la seva vida quotidiana. Tam-

als dos col·legis (a Atenes i Néa Smyrni) i al Centre

bé es va demanar als alumnes de Secundària que

Social Cor sense Fronteres. L’objectiu d’aquesta

actuessin ARA per superar els obstacles i presentar

diada era animar els alumnes a comprendre millor

les seves propostes sobre el tema de la construcció

la visió i la tasca del Pare Champagnat i dels Ger-

d’un món millor. A través de les seves respostes i

mans Maristes mitjançant accions adaptades a

creacions artístiques, es van comprometre a conti-

nens i nenes de tots els nivells.

nuar la visió i la missió del P. Marcel·lí i a actuar per

Maristes

Aquesta celebració es va inspi-

construir un món més just i unit, especialment

rar en la trobada de Sant
Marcel·lí

amb

per a aquells que pateixen. Al final del dia,

Jean-

els nens i nenes van confirmar el seu com-

Baptiste Montagne l’octu-

promís al pati de manera molt simbòlica:

bre de 1816.

els alumnes de l’Escola Primària Sant Denis

En aquest context, el mis-

van formar la paraula "ARA" en grec, men-

satge de la Diada Cham-

tre que els de l’Escola Primària i Secun-

pagnat va ser “Ara… et toca a

dària del Col·legi Marista d’Atenes

tu!”, inspirat en el tema pastoral

van formar un gran cor marista.

“Ara”, que els alumnes estudien a les obres maris-

Esperem que totes aquestes

tes d’arreu d’Europa durant el curs 2019-2020.

accions ajudin els nens i

Després d’una projecció sobre aquest tema, els

nenes a viure més profun-

alumnes van participar en debats, van intercanviar

dament la visió marista

punts de vista i van reflexionar sobre els mètodes

que pot canviar el seu

que el P. Marcel·lí havia aplicat per fer costat als

món i orientar-los cap a

nens i joves del seu temps i oferir-los una educació

un futur millor.

cristiana. A través de diverses activitats, els educadors van fer una crida als alumnes perquè siguin
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Construïm comunitat. Trobada anual de Maristes de
Champagnat a Llinars del Vallès
Pep Buetas

La trobada s’emmarcava
en el context del seguiment del Fòrum Provincial “Compartim la vida, imaginem el
Com cada any, el diu-

futur” que es va celebrar el curs passat. Va ser un

menge abans que co-

moment en què es va fer retorn del que es va

menci el temps d’Ad-

viure al Fòrum: #MaristCamp, #Tallers i la

vent, té lloc a Llinars

#Trobada provincial a l’Hermitage. El Capítol pro-

del Vallès una troba-

vincial celebrat el juliol passat va

da

oberta

a

totes

aquelles persones que se
senten atretes i inspirades

acollir les recomanacions generades en el procés del
Fòrum i el nou Consell

per la vida marista, els Maristes de Champagnat.

provincial les ha assumi-

La trobada d’aquest any va ser el dia 24 de no-

des com a línies de tre-

vembre i va aplegar més de setanta persones de

ball i creixement per als

totes les edats, comunitats, trajectòries i proce-

anys que venen.

dències diverses. Els aplega la voluntat de seure

Com a comunitat marista

al voltant de la mateixa taula i celebrar allò que

l’Eucaristia compartida va posar

els uneix: el seguiment de Jesús

major consciència a la presència transformadora

a l’estil de Maria i Marcel·lí.

de Jesús en la trobada i va donar sentit i plenitud

A la trobada s’hi han

al viscut al llarg del matí.

compartit relats entorn

Es va aprofitar per anunciar noves propostes que

de l’experiència de la

l’Equip d’Animació de Vida Marista de Catalunya

comunitat. Tothom té

oferirà aquest curs: un taller d’espiritualitat ma-

alguna comunitat de re-

rista sobre la conversió ecològica a càrrec d’Ag-

ferència en el dia a dia,

nes Reyes, codirectora del Secretariat de laics de

formada per persones signifi-

l’Institut, el 15 de febrer, i un cap de setmana per

catives (família, comunitat de ger-

compartir com a Maristes de Champagnat: for-

mans, grup de joves, grup de vida, animadors,

mació, espiritualitat, vida compartida (23-24

equips de projecte...). A través de diverses dinà-

maig). Seran experiències obertes a tothom per

miques senzilles, agradables i energitzants els

tenir cura i nodrir la vida marista

participants van explorar la importància de la co-

d’aquells que vulguin i pu-

munitat en el creixement espiritual, en la missió

guin trobar espais i temps

de portar la bona notícia a tots els indrets i a tots

per fer-ho.

els ambients i en l’art de conviure.
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