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Un Nadal diferent
CATALUNYA

Imma Amadeo
Com a tot arreu, a Catalunya hem viscut un Nadal diferent.
No hi ha hagut festivals multitudinaris, ni llargues sortides
nadalenques als moviments juvenils, ni grans trobades
familiars. Tota activitat ha estat condicionada, però l’esperit
nadalenc no ha faltat a les obres educatives maristes.
Les escoles s’han adaptat a la nova situació amb
celebracions de petit format. I el que sí que han fet ha estat
posar en marxa infinitat d’iniciatives solidàries per millorar
la vida de les persones que ens envolten. Entre aquestes
iniciatives, recollida d’aliments, de productes d’higiene i de
joguines per a l’entorn més proper. A les obres socials, el
compromís per la millora de la qualitat de vida de les
persones ha pres encara més sentit en aquestes dates
nadalenques. En aquestes dates s’ha detectat un augment
en les necessitats bàsiques de les famílies ateses. Davant
aquesta situació i gràcies al suport de la fundació Probitas,
que facilita l’aportació econòmica dins el marc de la
campanya “Twin Families”, des de les obres socials maristes
hem pogut oferir suport a 145 famílies, 83 a Lleida i 62 a
Santa Coloma de Gramenet, que s’han beneficiat de lots
d’aliments i productes de primera necessitat durant els
mesos de desembre i gener.

Per la seva part, els joves dels moviments juvenils han vist
molt retallada la seva activitat, malgrat que alguns
esdeveniments, com la tradicional Marxa de Nadal, es van
poder fer adaptant el format. La Marxa d’enguany va ser
proposada de dues maneres, online i presencial. Tant en
una versió com en l’altra, els joves es van poder sentir units
per l’esperit de família marista que els va connectar més
enllà de pantalles. Les activitats amb infants es van veure
alterades i les sortides de quatre o cinc dies es van convertir,
en alguns casos, en petites exursions d’un dia dins de la
mateixa població.
L’esperit nadalenc, però, ha estat intacte. Han estat uns dies
per valorar el que tenim, per trobar a faltar els qui ens han
deixat i per sentir més a prop els qui estimem.

FRANÇA

Anne-Marie Dieudonné
Quan comença la temporada d’Advent, els col·legis es
vesteixen amb robes nadalenques.
El 8 de desembre, els col·legis van il·luminar el cor dels
alumnes i educadors. Els llumins brillen a la festa de la
Immaculada Concepció i marquen l’inici dels preparatius per
al Nadal.
Avets, decoracions dels alumnes, pessebres, etc. adornen
gradualment les façanes, els passadissos, les aules i les
capelles. En aquest final d’any excepcional, petits i grans
tenim més necessitat de compartir, d’alegria i de festa. A
diferència dels anys anteriors, els moments forts de Nadal
no es fan en grups grans, sinó mitjançant petites
celebracions per classes o nivells. I el dia abans de marxar
de vacances és hora de catar nadales, fer una FlashMob als
patis, compartir especialitats locals…
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Un Nadal diferent (2)
HONGRIA

Germà Pau Tristany
Com a la majoria de centres de la Província, les mesures
restrictives no han permès fer les activitats tradicionals
durant l’Advent i el Nadal.
A Karcag es va anul·lar l’obra de “pastorets” ja tradicional a
l’escola Szent Pál que es fa abans de les vacances de Nadal.
Va passar el mateix amb el dia de recés amb els alumnes i
els professors. Malgrat tot “Szent Mikulás”, que se celebra el
dia 6 de desembre, va passar per totes les classes de l’escola
repartint dolços als nens i nenes.
Al TIP Tanoda no es va poder fer el tradicional dia familiar
amb el repartiment d’aliments. Malgrat tot es va cuinar un
gran “birka pörkölt” (estofat d’ovella), un menjar típic de
Karcag que es va repartir a totes les famílies del centre, i els
infants van rebre el tradicional “paquet de Nadal” amb
aliments, dolços i petits regals.
A Esztergom “Szent Mikulás” no va fer la tradicional visita al
Centre A Mi Házunk, sinó que va fer servir la furgoneta del
centre per visitar totes les famílies i donar els regals típics a
tots els nens. Als altres centres es van suprimir totes les
celebracions de Nadal. Durant el primer dia de vacances els

educadors del centre van anar casa per casa repartint als
assistents del centre el “paquet de Nadal”, que consisteix en
joguines, roba, material escolar, etc. Malgrat les restriccions i
les anul·lacions dels programes tradicionals, els alumnes i
assistents dels centres maristes van poder sentir l’esperit
nadalenc, encara que d’una forma diferent.

GRÈCIA

Antonis Dasyras
Les escoles maristes de Grècia, a causa de la COVID-19, van
començar les classes online durant aquest període de Nadal.
No s'hi van celebrar les activitats de Nadal habituals, tot i
que els centres van estar decorats amb motius nadalencs
per transmetre l'alegria i l'esperit propi d'aquestes festes.
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Drets dels infants: avançant, col·laborant, escoltant
Germà Gabriel Villa-Real
Vicari provincial i delegat provincial de Protecció a la infància
Al llarg de l’any 2020 a la Província L’Hermitage hem

Amb un recorregut de gairebé cinc anys, es van

impulsat diferents iniciatives en l’àmbit dels drets dels

consolidant propostes de materials pedagògics adaptats

infants.

a les edats dels alumnes (des de l’Educació Infantil fins al
Batxillerat) en els diferents països de la Província.

CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ
A LA INFÀNCIA

COL·LABORACIONS EXTERNES

Des de fa dos anys, les obres educatives de la Província
estan fent passes a cada país per tal d’obtenir la certificació
per part de Keeping Children Safe en matèria de protecció a
la infància.
Això suposa verificar que els plans, les accions i els recursos
posats al servei de la protecció de la infància s’ajusten a
estàndards internacionals. Vol dir que cadascuna de les
obres

educatives

escolars

i

socials

de

la

Província

L’Hermitage:

compromís amb la promoció del benestar dels infants, la
prevenció dels abusos i la creació d’entorns segurs i
positius per als infants, en els quals siguin tractats amb
dignitat i respecte i siguin protegits els seus drets.
expectatives

l’últim any hem col·laborat amb la CORREF (Conferència
de Religiosos i Religioses de França) amb la impartició
d’un seminari sobre polítiques i protocols en matèria de
protecció de la infància i amb la Conferència de
Religiosos d’Hongria en l’organització de sessions de
formació.
Formem part de la comissió tècnica de treball de
normalització

Té en vigència una clara política que descriu el seu

Comunica

En l’àmbit de les congregacions religioses al llarg de

amb
que

claredat
posa

les
en

responsabilitats

educadors,

i

monitors,

voluntaris, col·laboradors i altre personal a través de les
polítiques i procediments clars i els dona suport
necessari.
Comunica amb claredat el seu compromís de preservar
la seguretat dels infants i els garanteix un ambient segur
mitjançant un procés sistemàtic de planificació i
desenvolupament de mesures de protecció infantil.
Té vigents mecanismes per fer el seguiment i revisió de

d’UNE

(Associació

Espanyola

de

Normalització) que treballa una norma (estàndard)
sobre “Prevenció de la violència a menors i a persones
en situació de vulnerabilitat”. Aquesta norma servirà de
mesura reguladora i avaluadora (a Espanya i Portugal)
dels

sistemes

de

prevenció

de

la

violència

en

organitzacions que treballen amb persones menors
d’edat i amb persones en situació de vulnerabilitat.
També formem part d’un projecte d’investigació i
desenvolupament impulsat per EDUCO (Fundación
Educación y Cooperación) que dissenya una “Guia per a
la

implementació

d’estàndards

internacionals

de

protecció de la infància en els centres educatius de
Primària i Secundària a Espanya”. Aquesta guia té com a
referència els estàndards de Keeping Children Safe i les
normes UNE.

les mesures de protecció i per garantir la responsabilitat
de cadascú des de la seva funció, en matèria de
protecció infantil.
SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ
Algunes iniciatives tenen ja un cert recorregut, especialment
en els àmbits de la sensibilització i de la formació.
Com a novetat, a Catalunya està en curs el disseny d’un
pla de formació adreçat a tots aquells que intervenen
com a professionals o com a voluntaris en les obres
educatives maristes. Les propostes formatives d’aquest
pla preveuen diferents nivells d’aprofundiment, alguns
dels quals s’oferiran en modalitat online.
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PROCESSOS AMB UNA PERSPECTIVA DE
REPARACIÓ

Avaluar com aquests abusos van ser tractats, o no, per

Com abordar els casos d’abús, molt sovint embolcallats per

part de l’Església.

un dens vel de silenci, quan es tracta de situacions que van

Avaluar les mesures preses per l’Església, es particular

tenir lloc fa vint, trenta o més anys? En les últimes dècades

des dels anys 2000 per tal de lluitar contra aquests

han anat prenent forma en diferents països processos de

abusos.

reparació que tenen per objectiu ser espais d’escolta de les

Aportar recomanacions.

víctimes donant credibilitat a la seva paraula i reconeixentles en la seva dignitat.
A França, col·laborem activament com a Província amb la
CIASE (Comissió independent sobre els abusos sexuals a
l’Església). Aquesta comissió ha rebut per part de la CEF
(Conferència

Episcopal

de

França)

i

de

la

CORREF

(Conferència de Religiosos i Religioses de França) la missió
de:

Aquesta comissió formada per 22 persones és plural tant
des del punt de vista de les competències dels seus
membres com per les seves opinions. L’informe es
presentarà a començaments de la tardor de 2021.
A Catalunya, en col·laboració amb l’associació Mans petites,
el gener de 2020 es va constituir una Comissió independent
que ha rebut 25 persones. La Comissió ha estat un espai
d’escolta de les persones que no han pogut recórrer a la

Fer la llum sobre els abusos sexuals a menors i a
persones vulnerables per part de sacerdots, religiosos o
religioses a França des de 1950. Es tracta de fer un
diagnòstic del que va passar.

justícia perquè el cas que denunciaven estava prescrit. En el
context espanyol, ni el sistema judicial ni els criteris ni les
estructures de la vida religiosa tenen prou mecanismes
globals per atendre les víctimes de casos prescrits.
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Els Germans Maristes agraeixen el coratge de les víctimes
Donar resposta a les víctimes d'abusos sexuals prescrits és un deure moral; la institució
valora molt positivament el treball de la comissió en aquest procés
Un cop s'han fet públiques les conclusions de la Comissió

A més, en aquesta carta s’expressa el reconeixement a les

d’acollida de víctimes d’abusos sexuals de casos prescrits,

víctimes per part de la institució, es reconeix també el dolor i

impulsada pels Germans Maristes i l’Associació Mans

el sofriment que els han causat algunes persones i es

Petites, els Germans Maristes agraeixen el coratge de les

reconeix que, com a institució, s’ha fallat.

víctimes per haver parlat amb els membres de la Comissió i

La feina de la Comissió assegura que la reparació econòmica

per haver expressat amb paraules allò que han viscut.

aparegui com un procés transparent i que no es pugui

Consideren que es tracta d’un procés enfocat a la reparació i

interpretar com una simple transacció econòmica amb

per això és essencial donar credibilitat a la seva paraula, i

l’objectiu de tancar el tema entre bastidors al més aviat

reconèixer-les en la seva dignitat. Donar resposta a les

possible.

víctimes d'abusos sexuals prescrits és un deure moral.

Ja fa uns anys els Maristes estan immersos en un canvi de

La Comissió, constituïda el 30 de gener, ha atès les persones

cultura institucional i treballen de manera proactiva la

que no han pogut recórrer a la justícia perquè el cas que

promoció, la prevenció i la protecció dels nens, nenes i

denunciaven estava prescrit. En el context espanyol, ni el

adolescents amb recursos pedagògics adaptats a totes les

sistema judicial ni les estructures socials o de la mateixa

edats per empoderar-los. D'altra banda, escoles i obres

Església tenen prou mecanismes globals per atendre les

socials maristes estan en camí d’obtenir una certificació en

víctimes d'aquests casos. I, segons els Germans Maristes, la

protecció a la infància per part de Keeping Children Safe i un

prescripció legal d'aquests fets no equival a l'oblit ni a la

reconeixement

pèrdua de responsabilitat. En aquest sentit, el fet d'impulsar

reconegut prestigi, com a centres que oferim espais segurs.

una Comissió externa i independent per avaluar la

Els Germans Maristes valoren molt positivament la feina de

plausibilitat dels fets explicats, els possibles danys a

la Comissió, feta amb cura i professionalitat.

per

part

d'UNICEF,

dues

entitats

de

aquestes persones i, si és el cas, indemnitzar-les, suposa
una iniciativa sense precedents en el nostre país.
Juntament amb la resolució del seu cas, cadascuna de les 25
persones que han acudit a la Comissió ha rebut una carta
signada pel Germà provincial i pel delegat provincial per a la
Protecció de la Infància dels Maristes on se'ls demana perdó

Escaneja o fes clic al codi QR per
descarregar-te la reflexió dels
Germans Maristes relacionada
amb la feina de la comissió.

de manera individualitzada.
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Les xarxes europees
Christophe Schietse
Coordinador de la xarxa de formació
La xarxa de formació és una de les quatre xarxes de la

les experiències que estem vivint als diferents països.

Província en el camp de la Missió. Està formada pel G. Jaume

També serveix per imaginar les formacions comunes que

Parés a Catalunya, el G. Pere Català a Hongria, el Sr. Nikos

podríem proposar a les persones que treballen i duen a

Noulas, ajudat per la Sra. Danaï Anagnostopoulou a Grècia i

terme la missió diàriament en les nostres obres. En

el Sr. Christophe Schietse a França.

particular, estem pensant en una formació conjunta per a

A

més

de

l’objectiu

d’incrementar

la

competència

les persones que ja han seguit les sessions organitzades als

professional dels qui comparteixen la missió marista en les

diferents països i que desenvoluparien el seu sentiment de

diverses obres de les nostres xarxes, la formació representa

pertinença i la seva vinculació al carisma de Marcel·lí, en el

també una oportunitat per a la transmissió del carisma

context internacional de la nostra Província.

marista i el desenvolupament del sentiment de pertinença a

Finalment, la xarxa de formació està vinculada a l’Europa

la família marista, tant a nivell local com internacional.

Marista i a la Província d’Europa Centre-Oest per dur a

En aquest context i per desenvolupar sinergies entre els

terme una reflexió comuna sobre el tema de la formació i el

quatre països pel que fa a la formació, la xarxa comparteix

desenvolupament personal en relació amb el carisma.

Imma Amadeo
Coordinadora de la xarxa de comunicació
La xarxa de comunicació és una de les novetats dins de

De moment ens estem coneixent. Partim de realitats

l’àmbit Missió. Mai abans els països que integrem la

diferents, en contextos diferents, i ens il·lusiona anar

Província l’Hermitage havíem estat coordinats en matèria de

comprovant que podem trobar maneres de treballar junts

comunicació. I això és un gran avenç i un gran motiu de

en favor de la missió marista.

celebració.

L’encàrrec del Consell de Missió ha estat que la xarxa

La xarxa està formada per Anne-Marie Dieudonné (França),

promogui sinergies entre les xarxes d’obres als països de la

Pau Tristany (Hongria), Antonis Dasyras (Grècia) i Imma

Província ; proporcioni respostes concretes a les indicacions

Amadeo (Catalunya). La xarxa s’ha reunit regularment des

del pla estratègic, del Capítol provincial o del Fòrum

de l’estiu i, de moment, estem explorant vies de coordinació

provincial marista i asseguri el vincle amb l’Europa marista i

i camins de col·laboració en el terreny del màrqueting i la

l’Institut en el camp de la Comunicació.

comunicació. Aquestes primeres trobades alternen la

Tenim un gran repte per endavant. Un repte que ens

coordinació d’aquesta mateixa publicació (Díktyo) amb altres

il·lusiona

moments de reflexió que ens ajudaran a avançar plegats.

comunicar. Un sol cor i un mateix esperit.

i

ens

esperona.

Una

mateixa

manera

de

7

Pacte educatiu global
Pep Buetas
Educador marista i facilitador en el seminari del pacte global
El papa Francesc va llençar el 12 setembre de 2019 una crida

El Papa Francesc recorda que "en un itinerari d'ecologia

a construir un Pacte Educatiu Global a totes les institucions

integral, s'ha de posar al centre el valor propi de cada

polítiques, econòmiques i civils del món, així com als líders

criatura, en relació amb les persones i amb la realitat que les

de les diverses tradicions religioses. En el seu missatge

envolta, i es proposa un estil de vida que rebutgi la cultura

proposava el pacte com una "invitació per dialogar sobre la

del descart”.

manera com estem construint el futur del planeta i sobre la

Invertir-hi el millor. Conscients de la importància del que

necessitat d'invertir els talents de tots, perquè cada canvi

està en joc, Francesc demana tenir "la valentia d'invertir les

requereix un camí educatiu que faci madurar una nova

millors energies amb creativitat i responsabilitat" per al

solidaritat universal i una societat més acollidora”.

projecte

El procés previst per avançar en aquest pacte es va veure

responsables, disponibles per trobar el temps per a

afectat per la pandèmia mundial i és per això que el 15

l'escolta, el diàleg i la reflexió, i capaços de construir un teixit

d’octubre de 2020, el papa Francesc va rellançar-lo i, aquesta

de relacions amb les famílies, entre les generacions i amb

vegada, en un context ben punyent, que la pandèmia ha

les diverses expressions de la societat civil, de manera que

portat a tothom. Convidava, doncs, a "revifar el compromís

es compongui un nou humanisme".

per i amb les joves generacions, renovant la passió per una

Al servei de la comunitat. Una darrera clau del pacte és

educació més oberta i incloent, capaç de l'escolta pacient,

“formar persones disponibles que es posin al servei de la

del diàleg constructiu i de la mútua comprensió". Per això, el

comunitat". Per fomentar una cultura de la trobada, el

papa demana "unir els esforços per una aliança educativa

servei

àmplia per formar persones madures, capaces de superar

experimentem que hi ha més alegria en donar que en rebre.

fragmentacions i contraposicions i reconstruir el teixit de les

En

relacions per una humanitat més fraterna".

d'interpel·lar sobre la finalitat i els mètodes amb què

educatiu.

és

aquesta

una

Així,

dimensió

perspectiva,

“tindrem

persones

essencial.
totes

les

"En

obertes,

el

institucions

servei
han

desenvolupen la pròpia missió formativa".
COMPRENDRE EL PACTE DE MANERA RÀPIDA
Crear el “poblat de l’educació”: vivim una situació de canvi
i

metamorfosi

no

solament

cultural,

sinó

també

antropològica, que genera nous llenguatges i descarta
paradigmes heretats per la història. L’educació afronta el
que el papa Francesc anomena rapidació, que “empresona
l'existència en el vòrtex de la velocitat tecnològica i digital,
canviant contínuament els punts de referència". Fent ressò
del proverbi africà que diu que per educar un nen es
necessita tota una tribu, la crida és a construir un "llogaret
de l'educació" on es comparteixi en la diversitat el
compromís per generar una xarxa de relacions humanes i
obertes.
Posar la persona al centre. La primera de les accions que
proposa Francesc és "tenir la valentia de col·locar la persona
en el centre". Cal "un pacte que animi els processos
educatius formals i informals, que no poden ignorar que tot
al món està íntimament connectat i que es necessita trobar,
a partir d'una sana antropologia, altres maneres d'entendre
l'economia, la política, el creixement i el progrés".
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L’ESCOLA CRISTIANA I EL PACTE EDUCATIU
GLOBAL
Les unions de superiors i superiores generals de les

L’Oficina Internacional de l’Educació Catòlica (OIEC) té la

congregacions religioses (UISG i USG) van promoure dues

intenció de seguir desenvolupant accions que, a més de

accions per avançar en la direcció proposada pel papa

promoure aquesta aliança per l’educació, siguin signes i

Francesc.

evidències de la reconstrucció d’aquest pacte. De la mateixa

La

primera

va

ser

el

seminari

internacional

“Reconstruir el Pacte Educatiu” adreçat a totes les
institucions compromeses amb l’educació cristiana de la
infància i de la joventut. Es va dur a terme online, els

manera, totes les comunitats educatives poden endinsar-se
en el contingut del pacte i trobar-hi un eix que vertebri els
seus projectes. Com a Maristes hem acollit la invitació i ara
cal fer-hi la nostra aportació des de cada realitat.

dies 12, 13 i 14 de novembre i hi van participar 700
educadors de tot el món. Els maristes vam formar part
de la comissió preparatòria i vam participar-hi amb la
presència de membres de l’administració general.
L’objectiu del seminari va ser compartir intuïcions,
somnis i propostes per caminar en la línia del pacte. Per
fer-ho, es va seguir el camí de la indagació apreciativa
que, amb l’ajuda de facilitadors experts, va fer que el
seminari esdevingués una experiència pràctica del
contingut del pacte global. El fruit del seminari van ser
una cinquantena de propostes per ser desenvolupades
en àmbits com ara els projectes educatius, l’ecologia
integral, programes de lideratge, polítiques d’aliances o
la missió compartida, entre d’altres.

ENLLAÇOS D'INTERÈS:
Missatge de llançament del papa Francesc del

La segona proposta va ser el llançament del llibre Luces
para el camino, Pacto Educativo Global, en el qual
s’aporten documents de treball del pacte, així com la veu
dels joves, d’experts en educació i de superiores i
superiors generals. En total, 220 autors de 45 països,
compartint més de 65 projectes i programes educatius
per a una societat més fraterna, solidària i sostenible. El
llançament del llibre es va dur a terme el 17 de
novembre i el G. Ernesto Sánchez, Superior general de
l’Institut dels Germans Maristes, va expressar el desig
que "la primera aportació específica de la Congregació
dels Germans Maristes sigui fer-nos més conscients de
la necessitat de caminar junts en la direcció de cocrear
una societat més humanitzada i humanitzadora. Que
tants educadors i educadores (germans i gran nombre

Pacte Educatiu Global
Global Compact on Education: el compromiso de
las Religiosas y de los Religiosos
Entrevista amb Miriam Subirana i Pep Buetas
sobre la Indagació Apreciativa i el Pacte Educatiu
Global
Entrevista amb la Gna. Montserrat del Pozo sobre
el Pacte Educatiu Global
Notícia sobre la intervenció del G. Ernesto
Sánchez al webinar de presentació del llibre Luces
en el camino, Pacto Educativo Global

de laics i laiques, que anomenem "Maristes de
Champagnat"), presents en els cinc continents, ens
sentim cada vegada més part d'un moviment global,
juntament

amb

tantes

altres

Congregacions,

i

Institucions religioses i governamentals".
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La vida a les escoles
Lorena Casas
Maristes Valldemia, Mataró (Catalunya)

L’estiu del 2020 ha sigut llarg, diferent, i ha sigut un stop
necessari per començar de zero el nou curs. Sabíem que
seria un curs ben diferent, en molts aspectes, però que tot i
així, tornaríem d’una nova manera a les “classes de tota la
vida”. Vam començar al setembre, amb la incertesa de quan
trigaríem a haver de tornar a encendre l’ordinador, a
silenciar el micròfon, a veure els professors mitjançant una
pantalla. El que no sabíem és que això no passaria, ja que el
primer trimestre ha sigut totalment presencial, això sí, amb
la classe en línia de dilluns a la tarda. El canvi que més he
notat respecte l’any passat ha sigut la metodologia de fer els
exàmens finals, ja que a primer de Batxillerat teníem l’opció
de poder sortir de l’escola entre proves, i aquest any ha
sigut impossible. Se’ns va fer dur, tots solíem aprofitar per
sortir a esmorzar qualsevol cosa i repassar per última
vegada els apunts, però ens vam haver d’adaptar i ho vam
fer a classe. Per acabar, he d’agrair la gestió de l’escola amb
el protocol contra la COVID-19, ja que cap de les quatre
classes de Batxillerat ha estat confinada en tot el que
portem de curs.

Gaál Mária
Szent Pál Marista Általános Iskola, Karcag
(Hongria)

Durant la pandèmia m’he adonat de per a qui soc important,
qui s’ha interessat per mi. He comprès que no tothom és
com es mostrava. M’he fet més forta i més segura de mi
mateixa. He millorat la relació amb la meva família, he pogut
descansar. M’he tornat més expressiva i més tranquil·la. Fins
i tot, ara hi ha cops que soc massa expressiva i tot i en
alguns moments m'hauria de mossegar la llengua. He après
a concentrar-me més a classe, ja que estic més atenta i
relaxada. Ara penso més en el futur. Accepto tot allò que
m’ha passat i intento millorar-me a mi mateixa. Crec que he
canviat molt, ara soc millor persona, encara que he de
corregir la meva mandra i les reaccions massa rabiüdes.
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La vida a les escoles (2)
Sacha i Benjamin
Col·legi Raoul Follereau-Les Maristes (França)
M’ha agradat molt que les escoles estiguessin obertes, perquè la vida normal és això, i necessito viure amb els meus amics i
veure els meus professors de debò; quina alegria retrobar-nos! El col·legi va saber gestionar bé la pandèmia. Al centre em
sento segur, tothom respecta les distàncies i les mesures de seguretat. Em va semblar difícil portar la mascareta perquè em
sentia com si no pogués veure els meus amics i somriure’ls, però vaig aprendre a mirar-los de manera diferent, sobretot
mirant els seus ulls. Malgrat la pandèmia, els alumnes ja no s’hi fixen gaire i s’ho passen bé. El que m’ha agradat molt de la
meva escola és que tothom ha enfocat positivament la situació. I, tot i que els professors i el director van haver de cancel·lar
sortides i activitats, ens van donar alguna sorpresa: malgrat la situació vam poder fer festa per Nadal! Estem contents al
nostre col·legi, malgrat la COVID-19!

Theodoros Xristou
Lycée Léonin, Néa Smyrni (Grècia)
Aquest any ha estat una mica difícil a causa de les mascaretes i el gel hidroalcohòlic. No m’agrada no poder veure la cara del
meu professor ni els somriures dels companys. Però hem trobat noves maneres de comunicar-nos, per exemple, amb els
gestos, les mirades... El més difícil és que molts dies ens hem de quedar a casa i passar moltes hores davant l’ordinador fent
classes a distància. M’agradaria tenir la llibertat d’abraçar els meus professors, els meus companys de classe i la meva família,
jugar amb els meus amics i anar a festes com els altres anys! Espero que el coronavirus s’acabi aviat i que tornem a ser lliures
per viure la nostra vida.
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Estratègia de les congregacions hongareses sobre
la dignitat humana
Germà Pau Tristany
Director de les obres educatives a Hongria

Ja fa més d’un any que la conferència de religiosos d’Hongria

Crear un paquet de formacions específiques per a

va convocar diferents congregacions i experts per elaborar

diferents grups diana: educadors, famílies, religiosos,

una estratègia sobre protecció a la infància a totes les

etc.

comunitats religioses i centres educatius i socials. Els

Crear un estàndard de protecció per als centres

Maristes, des del començament, hem estat presents en

educatius.

aquesta comissió de treball.

Potenciar la creació de protocols de protecció en els

S'hi ha definit l’objectiu de l’estratègia i s'ha ampliat la

diferents àmbits de missió.

mirada des de la “protecció del menor” cap a la “dignitat

Crear una base d’experts als quals poden recórrer els

humana”, ja que moltes congregacions no tenen centres

centres en cas de necessitat.

educatius, sinó hospitals i residències de gent gran, a la

El repte per a aquest curs serà definir la temporalització i

vegada que es va voler incloure en aquest projecte tota la

pressupost

formació interna de les congregacions.

concretament cadascun dels objectius.

d’aquest

ambiciós

pla,

així

com

definir

En aquesta línia, els Maristes hem posat en comú amb
De tot aquest treball ha sorgit un document que planteja

l’oficina de religiosos hongaresa la formació “Bartimeu”

nou prioritats per dur a terme fins al 2025:

sobre protecció del menor, destinada als germans i oberta

Fundar una oficina amb experts sobre el tema de la

a totes les congregacions hongareses. Ja s’han fet tres

protecció i la dignitat humana.

sessions online on han participat religiosos, directors de

Portar a Hongria la formació de protecció del menor de

centres i responsables de protecció. S’ha parlat sobre les

la Universitat Gregoriana.

víctimes, els abusadors i l’experiència concreta d’una escola.

Redactar una definició cristiana i integral de la persona.

Hi ha hagut una assistència mitjana d’entre 45-50 persones.

Engegar una campanya de sensibilització a tots els

La última sessió tindrà lloc el 3 de març i el germà Ken

centres religiosos.

McDonald parlarà sobre com crear una cultura institucional

Redactar un model de participació dels nens i joves als

de protecció.

centres religiosos.
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Consell de Missió: múltiples reptes i avançant
Entrevista amb el Sr. Christophe Schietse, coordinador del Consell de Missió
de la Província L’Hermitage
A la nostra Província, L’Hermitage, hi ha quatre organismes que volem conèixer una mica millor per dins. Es tracta del Consell de
Missió, el Secretariat de Germans, el Secretariat de Laics i l’Equip de Reflexió Joves. Avui entrevistem el Sr. Christophe Schietse,
coordinador del Consell de Missió.
Presentació personal

Qui el compon?

Em dic Christophe SCHIETSE, tinc 51 anys, estic casat i soc

A més del germà Ramon Rúbies, referent del Consell

pare de 3 nois. La meva trajectòria amb els Maristes va
començar com a director de Secundària el 2003, després
com a delegat de tutela per la xarxa marista de França entre
el 2010 i el 2019. El 2019, la Província em va confiar la
responsabilitat de coordinar el Consell de Missió i ser

provincial, i del vostre servidor, el CMH (Consell de Missió
Hermitage) està format pels responsables dels òrgans
d’animació i gestió de la Missió als diferents països de la
Província: el Sr. Llorenç Claramunt per a Catalunya, el germà
Mateos Levantinos per a Grècia, el germà Pau Tristany per a

director de l’Institut de Formació Marista de França.

Hongria i el Sr. Julien Monghal per a França.

Quina és l’àrea d’animació i govern
confiada al Consell de Missió?

Abans d’aquest trienni, aquest òrgan es
deia Secretariat de Missió. Quin sentit té
aquest canvi de nom?

El Consell de Missió és un òrgan permanent. Per al trienni
que va començar després del darrer Capítol provincial l’estiu
de 2019, el Consell provincial va establir les directrius per
guiar l’acció del Consell de Missió, a saber:
Promoure i desenvolupar sinergies entre les xarxes
d’obres dels països de la Província.
Assegurar el vincle amb l’Europa marista i l’Institut en el
camp de la missió.
Reflexionar sobre el futur de la missió marista a Europa.

Aquest canvi de nom es deu, al meu entendre, a diversos
factors. El càrrec de Secretari de Missió del germà Gabriel
Villa-Real, que va esdevenir Vicari provincial, no ha estat
substituït.
El nom de Consell de Missió corresponia al nom donat als
òrgans de gestió de la Missió en el projecte previst per
l’Institut sobre les noves estructures de govern.
Finalment, des del punt de vista etimològic i canònic, un
"consell" és un òrgan que rep l’encàrrec d’animar i facilitar la
decisió, que sempre pertany en última instància al germà
Superior Major i al seu Consell provincial.
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França, Catalunya, Grècia i Hongria són
quatre realitats molt diferents. Quin punt
comú hi ha amb l’àmbit de la missió?
Enriquint-nos amb les nostres diferències, respectant-les,
intentem viure i donar vida a les quatre xarxes dels
projectes comuns en àmbits com la pastoral, la solidaritat, la
formació i la comunicació. En definitiva, gràcies a la
internacionalitat de la Província, experimentem que som
una família carismàtica global.

Diferències importants?
Les principals diferències es troben principalment en dos
nivells:
El de les organitzacions nacionals i la relació de les
nostres obres amb institucions educatives de diferents
països.
Les dimensions diferents de les nostres xarxes: dues
xarxes nombroses a Catalunya i França, i dues xarxes
més petites a Grècia i Hongria.
En

qualsevol

cas,

aquestes

diferències

també

són

oportunitats, en el sentit que impedeixen qualsevol
temptació de centralització. Cada país avança al seu ritme i
ho fa segons les seves possibilitats. Els projectes comuns
també es consideren i proposen en aquest context.

Aprofitar els punts forts és un recurs per
beneficiar-se al màxim de les oportunitats
que ofereix una institució. Quines són les 3
fortaleses de la missió marista a la nostra
Província?
La internacionalitat de la nostra Província és una força
innegable.
Els vincles establerts entre les diferents xarxes d’obres
reforcen el sentiment de pertinença a la mateixa família.
La professionalització i competència de les nostres obres
desenvolupades en un context de corresponsabilitat

Quins són els principals reptes que
afronten per garantir la missió marista?
Els reptes són múltiples i poden variar d'un país a un altre.
Tanmateix, el major repte rau tant a preservar l’esperit i la
intuïció del Fundador en un context secularitzat, com a
adaptar les respostes educatives maristes a les necessitats
d’un món agitat, en profunda i constant mutació.

entre germans i laics.
Les empreses parlen de la marca de la
casa. Nosaltres preferim definir-nos pel
nostre carisma. Quines línies del carisma
considereu essencials? Els laics i els
germans estan integrats en aquesta visió
comuna?
L’esperit de família, la senzillesa en les relacions i donar

Com afecta la pandèmia al
desenvolupament de les missions?
Heu pres algunes mesures?
La pandèmia, òbviament, ha afectat la vida de les nostres

exemple em semblen essencials, igual que la comunió entre
germans i laics més enllà del simple compartir la missió.

obres. L’adaptabilitat i la resiliència han guiat la tasca de tots

Quin somni alimenta l’exercici de la vostra
responsabilitat com a coordinador?

els equips educatius de la Província, als quals hem de retre

Més que un somni, la convicció que compartim el somni de

homenatge. El Consell de Missió i les diverses xarxes en el
camp de la missió també s’han adaptat a la situació,
generalitzant l’ús de la videoconferència i els espais de
treball digitals.

Marcel·lí, Maristes de Champagnat, germans, laiques i laics.
Que l’educació és la millor manera de construir un món més
fratern i més humà. Que en construir la família carismàtica
global que ja formem, serem testimonis i exemples.
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Convocatòria Premi Jean-Baptiste Montagne 2021
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