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La pandèmia del coronavirus ha colpejat el planeta i ha comportat el confinament de la meitat de la humanitat. En
aquest nou context, els equips educatius i pedagògics de les obres de la Província L’Hermitage s’han adaptat a les
limitacions que aquesta crisi sanitària els ha imposat.
Després de més de dos mesos de confinament estricte, ha arribat el moment d’afluixar les mesures restrictives i de reprendre gradualment les activitats des de mitjans de maig.
A França, les escoles s’han reobert gradualment i amb restriccions quant al nombre d’alumnes acollits a les classes (15 com a màxim), des de l’11 de maig per a la
primària, i des del 18 de maig per als alumnes més joves. Les classes de 3er i 4rt d’ESO i els centres de secundària no es van reprendre fins al 2 de juny i de forma molt gradual. Després d’haver estat anul·lades les proves dels exàmens de fi de secundària i de batxillerat, els diplomes s’atorgaran prenent en compte l’avaluació contínua dels dos primers trimestres del curs escolar.
En canvi, a Grècia, els alumnes d’ESO han tornat a classe els primers, a mitjans de maig, seguits dels altres alumnes
de batxillerat i secundària. Els parvularis i la primària van reobrir l’1 de juny. Les restriccions aplicades són les mateixes que a França.
A Catalunya, els alumnes que es troben al final de cada etapa han tornat a classe dos dies a la setmana: a partir de
l’1 de juny, a Girona i Igualada, i el 8 de juny, per als altres centres. Els altres ni-

vells de primària i secundària només tindran dos dies lectius fins a finals de
curs. Pel que fa als parvularis, només el de Girona tornarà a classe entre
ara i finals de juny. Els menjadors escolars no estan autoritzats a funcionar enlloc.
A Hongria, l’escola de Karcag no reprendrà pas aquest curs escolar,
però els alumnes que ho sol·licitin podran seguir, a partir del 2 de
juny, no unes classes, sinó un programa “especial”. Encara no s’han
donat instruccions específiques per a la reobertura del centre social.

En el context d’aquest desconfinament, tan inèdit com el confinament que
l’ha precedit, les mesures ideades i posades en pràctica per mantenir el vincle pedagògic continuen sent d’actualitat a tota la Província de cara a final de curs. Enhorabona als equips educatius i docents
de tots els nostres centres per la seva implicació, dedicació i inventivitat en aquest període “extraordinari”, tot resant sincerament perquè sigui extraordinari .
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El divendres 6 de març es va celebrar a Santa Coloma de Gramenet el 20è aniversari del Centre Obert Rialles. La jornada, que va comptar amb l'assistència de representants de diverses entitats i institucions, la va inaugurar el president de la Fundació Champagnat-Maristes Catalunya, el
germà Jaume Parés, qui va tenir un record per a totes les persones
que han passat per Rialles al llarg de la seva història i va destacar el

sentit "d'un projecte que continua tenint vida".
En el marc d'aquesta trobada es va presentar el llibre "Trencar el Silenci: deu rostres, deu veus", amb la presència dels autors, Imma Amadeo i Jordi Martínez; de Pepa González, actual Defensora de la Ciutadania
de Santa Coloma i una de les persones entrevistades al llibre com a educadora
del Centre Obert Rialles, i de Raimon Novell, coordinador de l'Equip de Protecció de la
Infància de Maristes Catalunya. Va ser el motiu més seriós i institucional de la jornada, compartint el que es fa des
dels Maristes per la protecció dels drets dels infants.
Després de la pausa, amb un esmorzar servit pels nois i noies que fan el curs de cambrers a l'Associació Gabella, dins
del projecte ENTER, la jornada va continuar amb la xerrada #VIVEDEJANDOHUELLA a càrrec de Sergi Grimau, speaker
motivacional. Treball en equip, lideratge, compromís, confiança, comunicació, igualtat d'oportunitats...
I finalment, el fi de festa va anar a càrrec de persones que durant aquests
últims 20 anys han passat per Rialles: educadores, voluntàries, germans... Va ser el moment més emotiu, ja que es va posar de
manifest que la feina del Centre Obert havia tocat el cor de
moltes persones per la immensa tasca que es fa a Santa
Coloma de Gramenet en el compromís en la millora de
la qualitat de vida d’infants, adolescents, joves i les
seves famílies. Per posar el punt final de la festa, i
deprés d'un audiovisual amb imatges de 20 anys
d'història, el director del Centre Obert Rialles en l'actualitat, Raúl García Milán, va destacar la feina de tants

educadors i educadores que han estat i estan al servei
de les persones més vulnerables.
Per 20 anys més!

3

Per moltes persones, aquesta època està sent poc menys que el contrari d’un temps de cultiu de l’espiritualitat. La
Covid-19 està alterant elements essencials del dia a dia per a tothom, és un temps d’esforços que no havíem imaginat, de reinventar la manera d’estudiar, la manera de treballar, la manera de conviure en família i la manera de cuidar les amistats. El moment actual també ens obliga a replantejar la manera de viure aspectes clau de la nostra identitat com ara el veïnatge, la solidaritat i, evidentment, la interioritat.

Fa setmanes, abans del confinament, es prenia la decisió
d’anul·lar les diferents trobades de Setmana Santa relacionades amb la Pastoral Marista, per precaució i per compromís amb el sistema sanitari. Més tard, els òrgans de govern decretarien el mateix, juntament amb l’estat d’alarma
estatal.
Els moviments juvenils van ser els primers a adaptar la seva dinàmica de trobades i d’acompanyament i dinamització
infantil i juvenil a través de les xarxes socials. Els equips de dinamització de les Pasqües familiar i juvenil van veure
que era possible reinventar-se en línia.
Es van activar grups de Telegram i Whatsapp, que s’afegien a l’estructura preexistent de xarxes socials i webs, i es
van anar fent diverses propostes per a cada dia sant. Comentaris de l’evangeli per escrit i en vídeo, lectures d’actualitat, fragments de l’evangeli teatralitzats i dinàmiques plàstiques o de pregària, a més de trobades virtuals amb diverses plataformes que permetien viure l’esperit comunitari que caracteritza
les celebracions de la Pasqua promogudes a Catalunya pels Maristes.
En el cas de la Pasqua a casa, que pren el relleu de la Pasqua de les
Avellanes, els materials i les comunicacions han estat en català,
castellà i anglès per tal de fer-ho accessible al jovent marista
d’Europa a través de l’Equip Europeu de Pastoral que lidera
el germà Xavi Gual.
Si pensem en números, unes 75 unitats familiars, com a
mínim, van formar part de la Pasqua Familiar i més de 400
persones van connectar-se a la Pasqua a casa. Ambdós casos
van ser projectes col·lectius organitzats a contrarellotge amb
aportacions de desenes de persones que han volgut fer possible
un any més que la vivència de la passió, mort i resurrecció de Jesús
sigui una realitat als cors de totes les persones que formem la família
marista de la Província L’Hermitage .
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Arriba el mes de maig i com sempre a l’escola Maristes Sants Les Corts ens
il·lusiona preparar el pelegrinatge a Montserrat. És un moment molt especial
on totes les persones que formem la comunitat educativa: nois i noies, famílies, monitors, mestres, personal de servei... ens apleguem per anar a veure la Moreneta a agrair-li el curs que acabem i encomanar-li el que som perquè ens doni força per seguir endavant.
Enguany semblava que tot pronosticava que hauríem d’anular el pelegrinatge però... per què? Teníem tot
el que era imprescindible per dur-lo a terme: la Mare
de Déu que sempre ens acompanya i les persones que
volíem pelegrinar fins a Montserrat. Què ens podia
aturar?
Amb una bona dosi d’humor i imaginació hem fet un
pelegrinatge com tot el que hem fet durant aquest
temps de pandèmia: de forma virtual i confinats. Primer un vídeo motivacional i una inscripció per participar-hi. Després les rutes modificades, ja no caminaríem des de Vacarisses fins a Monistrol, des de Terrassa a Montserrat o sortiríem des de Barcelona el dia abans, no. Aquest any les rutes han passat d’una estança de casa a una altra, del replà a la porteria, del terrat a l’habitació i alguns s’han animat a agafar la bici, estàtica. El dia del pelegrinatge, a Barcelona ja es podia sortir per franges horàries al carrer i alguns també van fer el pelegrinatge

corrents. Vam demanar a tots els pe-

legrins que s’apuntessin

a la ruta que més els convingués i

que ens enviessin un

correu amb el temps que havien

estat “pelegrinant”.
Al finalitzar el dia, ga-

irebé un centenar de pelegrins

vam fer camí durant

unes 94 hores tenint present, tots

i totes, la Bona Mare.
Enllaç: Pelegrinatge a Montserrat 2020 MSLC
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Llorenç Claramunt

El projecte per crear una Xarxa Global d’Escoles Maristes continua endavant. L'objectiu és que totes les escoles maristes del món (els Maristes estan presents a 81 països) puguin
compartir

experiències,

recursos

i

explorar

camins

de

col·laboració.
Fa uns mesos us vam demanar la col·laboració

en una consulta global adreçada a directius, docents, famílies, alumnes de les
escoles maristes del món i als responsables de les regions perquè ens donéssiu el
vostre parer sobre què enteneu per treball en
xarxa, sobre el coneixement d'altres experiències
similars que ja estiguessin funcionant o per precisar interessos
i expectatives sobre el projecte.
Ara ja en tenim els resultats i us podem informar de la resposta que ha tingut aquesta
consulta global. En total, hi han participat 15.956 directors, professors, administradors, estudiants i famíli-

es, representants de 58 països. Les respostes a l'enquesta global seran molt valuoses de cara a anar perfilant el projecte, una feina que continuarà aquests
pròxims mesos.
Aquest projecte connecta amb una de les crides del XXII Capítol
General, que ens insta a construir xarxes de missió a tots ni-

vells, que afavoreixin la innovació i la renovació de la nostra
educació i de la nostra evangelització.
Pots accedir als resultats de la consulta clicant aquí.
Moltes gràcies per participar-hi i per implicar-te en la vida
marista!
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Aquest any hem viscut una celebració de Sant Marcel·lí molt diferent als diversos països de la Província
L'Hermitage. La majoria de les obres educatives han fet celebracions adaptades a la nova realitat. Tot i
així, la festa s'ha celebrat de manera participativa i emotiva .

A Catalunya, l'Equip de Pastoral va posar en marxa un programa d'activitats
obert a tota la comunitat educativa marista: un espai per explicar contes, un concurs
d'imatges per felicitar sant Marcel·lí, un webinar anomenat "Què significa ser marista avui?"
i un moment de trobada per cantar i compartir de manera conjunta.
Per la seva part, les obres educatives continuaven treballant de
manera telemàtica i van emprendre diferents iniciatives per

celebrar Sant Marcel·lí encara que fos en confinament:
jocs, fotos, scape rooms, balls, coreografies, esmorzars
compartits... Una celebració original que segur que quedarà gravada

a la memòria de

molts .

A Grècia aquest any tot va ser completament diferent. A causa de
les restriccions imposades per la pandèmia, no es van poder organitzar les cerimònies i esdeveniments previstos. Al seu lloc, van celebrar l’eucaristia a la capella de la comunitat dels germans d’Agia Kyriaki,
amb la presència de tots ells i dels membres dels dos consells sortints i nous dels dos
col·legis d'Atenes. Durant el sopar que va seguir, van compartir moments d’alegria i van desitjar l’any vinent retrobar-se tots, germans maristes, professorat, personal administratiu i tècnic, alumnes, per honorar
Sant Marcel·lí i recordar la seva vida, el seu carisma i sobretot el seu exemple .
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França, una comunitat connectada
A causa del context pandèmic del CORONA Virus, la festa de
Sant Marcel·lí s’ha celebrat de manera virtual i connectada a la
gran majoria dels col·legis. De fet, el 6 de juny del 2020, molts
joves encara no havien tornat a l’escola.
Els equips pastorals han demostrat creativitat mitjançant la difusió
de vídeos que expliquen la vida de Sant Marcel·lí. També s’han desplegat espais d’expressió en línia (Padlett) per romandre en contacte i mantenir
una comunitat unida que comparteix, pensa i prega pels qui l’envolten.
En trobar-se amb el jove Montagne, Marcel·lí va intentar
“cuidar-lo”, acompanyant-lo a la llum de Déu per la seva presència i
la seva oració. Aquest període de vida sacsejada ha permès als
joves, les famílies i els seus educadors aprofitar el temps per
obrir el seu cor.

A Hongria, malgrat que la situació per la pandèmia no era del tot normal, tots els treballadors
dels centres es van poder trobar als llocs de treball i

així van poder celebrar a Karcag la diada de Sant Marcel·lí
de manera senzilla. Els germans de les dues comunitats d’Hongria, els professors de l’escola
Szent Pál Marista Általános Iskola i els educadors del TIP Tanoda van celebrar la missa tots
junts al final del matí del divendres dia 5 de juny. Després van dinar plegats i van compartir
les experiències dels dies de pandèmia i de treball des de casa. Van estar orgullosos de poder ser maristes inclús quan les condicions externes no deixaven fer la vida amb normalitat.
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G. Gabriel Villa-Real

SECRETARIAT GERMANS

THINK TANK JOVES

• Proposar i desenvolupar mitjans per a l'animació i

• Fomentar la reflexió sobre els reptes del món ac-

la formació de germans i comunitats.

tual des de la mirada dels joves.

• Assegurar l’organització de les assemblees de su-

• Fer propostes de vida i missió marista a partir

periors, dels recessos, d’altres reunions i del lema

d'aquesta reflexió.

de l'any.
• Assegurar la vinculació amb l'Europa marista i amb

CONSELL DE MISSIÓ
• Promoure sinergies entre les xarxes d'obres dels

l'Institut en l'àmbit dels germans.

països de la província.
• Assegurar el vincle amb l'Europa marista i l'Institut

SECRETARIAT LAICS
• Proposar i desenvolupar mitjans per a l'animació i

en l'àmbit de la missió.
• Reflexionar sobre el futur de la missió marista a

la formació dels laics (itinerari "Ser marista laic").
• Assegurar l'organització de recessos, reunions...

Europa.

• Acompanyar les diferents realitats dels laics a la

• El Consell de Missió vol privilegiar per aquest trien-

província (fraternitats del moviment Champagnat,

ni el desenvolupament de xarxes com a mitjà per

grups de vida Marista, equips Maristes locals, etc.).

desenvolupar sinèrgies entre els països de la Pro-

• Assegurar la vinculació amb l'Europa marista i amb

víncia i reforçar els lideratges locals.
• Aquestes xarxes són: pastoral, solidaritat, comuni-

l'Institut en l’àmbit dels laics.

cació i formació.
9

Imma Amadeo

Ja tenim guanyadors del Premi Jean-Baptiste Montagne del curs 2020. Un premi que promou els treballs
d'innovació i bones pràctiques a les obres educatives de la Província. Aquest any s'han rebut 12 treballs
provinents de Catalunya, França, Grècia i Hongria. Enhorabona a tots els guanyadors i guanyadores !

Prem

Títol

Autor(s)

Centre

1er

Motivar és donar motius

Àngels Espuña Planella

Maristes Girona

2e

Marista Mókusok a távoktatásban

Balog Edit Judit, Miléné
Gyömbér Ilona

Szent Pál Marista Általános Iskola - Karcag

3e

Cour Récréation

Jean-Philippe GUILLOT

Raoul Follereau, Chazelles s/
Lyon

Accessit

Edcamp #rubicity

Javier García Gómez, Raül
Cabús Lomba

Maristes Rubí

Accessit

Empathic Literacy and Religion
Courses

Ρεντζή Παρασκε

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Accessit

Metheorology

Christos Kapetanios

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ.

Accessit

Multiespais

Clàudia Bravin Malpassi, Marga Cuerva Riba, Sumpsi
Borràs González, Montserrat
Molins de Andrés, Núria
Maristes Igualada
Porredón Palmés, Sandra Gamisans Ballester, Ricard Galera Ferrer

Accessit

Sexual Education

Α.Ριγα, Κ. Μαςτραντϊνθσ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ.

Accessit

Writing together your own story

Κάσσαρη Όλγα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ.

Accessit

Xavavorriment

Obra social Maristes Lleida

Obra Social Maristes Lleida
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