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Pasqua (1)
Amb Crist ressuscitat, cuidem-nos!
CATALUNYA

Germà Xavier Barceló
Membre de l'Equip Missió de Maristes Catalunya
Testimonis virtuals en directe, catequesi online, moments
unplugged per cantar i materials de reflexió penjats a la
xarxa... Pensats en equip per ajudar a viure la trobada amb
el Crist que ve al nostre encontre, personalment i en petit
grup, a la parròquia o a casa, en família, en parella, amb la
colla o la comunitat...
Tot ha estat dissenyat i preparat aquesta Pasqua no tant per
ser eficaços sinó fecunds. Hem allargat així la mà a tots
aquells i aquelles que han desitjat viure un any més, de
manera diferent, la Pasqua jove de les Avellanes.
Conscients que hi mancava la presència de la celebració
colze a colze de la nostra fe, que mai pot ser substituïda per
la fredor distant i obligada de les pantalles. Tot i així, els
rostres que hem descobert o retrobat ens parlaven d’un
mateix corrent de comunió, reforçat amb els moments de
diàleg o intercanvi via xat o a micròfon obert.
Aquesta manera de celebrar la Pasqua ha estat possible
gràcies al treball constant de molts joves i també a la
col·laboració de tantes persones que han volgut així cuidar

de forma concreta aquesta vivència, forçosament online,
però que ben segur alimenta el nostre camí cap a properes
trobades presencials.
Per això, des de l’Equip de Pasqua i l’Equip Missió de
Maristes Catalunya, volem agrair la vostra participació i el
vostre compartir. Agraïment extensiu a totes aquelles
persones i grups que ho heu fet possible amb les vostres
idees i la vostra tècnica (enregistrament de vídeos,
participació en directe, creació de materials i documents de
suport, música i cançons, dinàmiques per reflexionar en
grup...). Gràcies per tot aquest temps i aquesta creativitat
desplegats per fer-nos sentir que ningú camina sol o sola.
Continuarem cuidant-nos, segur. Amb Crist ressuscitat. Bona
Pasqua!

FRANÇA

Anne-Marie Dieudonné
En un any excepcional, mobilització excepcional. Cap reunió,

A Bourg de Péage i a La Valla, a més, es va dur a terme una

cap gran celebració durant la Quaresma... Animats pel lema

recollida d’aliments en benefici de l’associació “Restos du

de l'any "Desperta’t!", els infants i joves han posat la seva

Cœur”.

imaginació, les seves habilitats, la seva solidaritat i la seva
espiritualitat per dur a terme diverses accions solidàries.
Com cada any, tots els centres van organitzar l’àpat “bol
d’arròs”, els beneficis del qual es van donar a nombroses
organitzacions benèfiques nacionals i internacionals i a
obres maristes d’Hongria.
Per primera vegada, es va oferir una altra manera de
participar-hi als estudiants de Marsella que no dinaven al
menjador: van tenir l’oportunitat de comprar un paquet
d’arròs en benefici dels joves amb dificultats, una forma
diferent de contribuir-hi des de casa.
Com que la situació sanitària ha generat situacions
precàries, especialment entre els joves, es van distribuir
bosses que contenien aliments i productes d'higiene als
estudiants que ho van necessitar.
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Pasqua (2)
HONGRIA

Germà Jaume Bofarull
A Hongria tenim el costum de fer un dia de recés amb els

Aquests dies sants la proposta passava per poder fer cinc

infants i un dia de recés amb els educadors abans de

activitats: una pregària personal, un temps de meditació a

Setmana Santa, però tant el curs passat com aquest ha estat

partir d’un text, veure un vídeo sobre el moment que

molt difícil treballar la Pastoral escolar des de casa, sense

celebràvem, escoltar música i llegir la paraula de Déu del dia

contacte personal.

amb una sèrie de preguntes a respondre personalment.

Si hi ha un temps especialment ric per treballar la

A més, cada dia hi havia propostes diferents com participar

interiorització o el fet d’ajudar-nos a viure els dies sants en

en una acció solidària (com per exemple fer la compra per a

grup, en comunitat de vida, és el temps de preparació a la

un persona gran), fer el camí de la Creu a partir d’un model

Pasqua i, sobretot, durant la Setmana Santa.

actual o realitzar un recés personal també amb propostes

Des del tancament de les escoles i centres socials, tota la

d’activitats. Va ser un ventall molt gran d’activitats perquè

feina s’ha fet online. Cada setmana del temps de Quaresma

cadascú pogués escollir segons el seu moment personal.

hem enviat a cada alumne, a cada professora i a cada

A Esztergom els 11 educadors vam poder fer el camí de la

educadora social una pregària partint de l’Evangeli del

Creu a l’aire lliure, un via creu marcat per 14 estacions

diumenge. Aquest material també l’hem enviat als joves que

escultòriques tot pujant la muntanya. Pregar, cantar,

altres anys han participat de la Pasqua jove i també a les

escoltar la natura... va ser un temps únic enmig d’una època

persones que estan en contacte amb els germans.

de pandèmia i de limitacions. Podeu trobar els materials

Aquesta pregària donava l’oportunitat de cercar un temps

escanejant o fent clic al codi QR.

personal per pregar (qui ha volgut, ho ha pogut fer en
família). Durant la Setmana Santa hem passat d’una pregària
setmanal a un ritme diari des del dijous Sant fins al
Diumenge de Pasqua.
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Pasqua (3)
GRÈCIA

Maria Kokkalaki
Centre Leontios d’Atenes i de Nea Smyrni
La Quaresma d’aquest any ha tornat a ser molt especial per

Els ponents convidats a l’acte van ser Mons. Sevastianos

a nosaltres. Amb les escoles i les esglésies tancades,

Rossolatos, arquebisbe dels catòlics d’Atenes, i Mons.

pràcticament a partir del novembre del 2020, i un mes

Gabriel Papanikolaou, metropolità de Nea Ionia, Filadèlfia,

després de la celebració de la Setmana Santa per als catòlics

Chalkidona i Heraklion. L’esdeveniment es va transmetre en

d’arreu del món, era força difícil entrar en l’esperit d’aquests

directe al canal de Youtube del centre Leontios d'Atenes i el

dies. També va ser molt difícil conduir els nostres alumnes

podeu recuperar escanejant o fent clic al codi QR:

pel camí que porta a la Resurrecció exclusivament per
teleconferència, lluny de l’escola, on cada any realitzem
moltes cerimònies i activitats durant la Quaresma.
Amb els mitjans que teníem a la nostra disposició, vam
presentar als alumnes de tots els nivells escolars projeccions
amb textos, vídeos i preguntes per dialogar amb ells i
preparar-los de la millor manera per a la Pasqua. Les
projeccions van ser diferents per a cada nivell, en funció de
l’edat dels infants; tots els professors de Primària i molts
professors de Secundària van col·laborar en la preparació
d’aquests materials. A més, vam poder pregar seguint les
estacions del viacrucis amb els alumnes catòlics de tots els

A Grècia, es va començar el 25 d’abril el camí de la Setmana

nivells, i al centre només amb alumnes de Secundària.

Santa, amb les esglésies obertes per a un nombre limitat de

Finalment, per ajudar espiritualment els nostres alumnes, el

fidels. Esperem que la solitud d’aquesta Quaresma ens porti

centre Leontios d’Atenes va organitzar una xerrada en línia

a una recerca més profunda del sentit de la Pasqua i a una

sobre el tema: “Judes, Pere, Joan: tres personalitats diferents

trobada substancial amb nosaltres mateixos, amb els altres i

davant la passió del Senyor”.

amb Déu.
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SAIF: una nova línia de treball d'atenció a les famílies a Catalunya
Raúl García Milán
Director del Centre Obert Rialles (Santa Coloma de Gramenet, Catalunya)
Després

d’uns

intensos

mesos

previs

de

reflexió

i

que es puguin acompanyar fins a 20 famílies de manera

preparació, l’1 de gener de 2021 el Centre Obert Rialles

simultània.

consolida una nova i decidida línia de treball en l’àmbit de

Cal destacar que a la formulació de SAIF s’hi han abocat

l’acompanyament a les famílies.

molts esforços per integrar una mirada de gènere totalment

El Servei d’Acompanyament Integral a Famílies (SAIF) neix de

transversal i identitària, on la dona té un paper principal i

la voluntat de la institució marista i dels seus professionals

destacat.

per a donar resposta a les necessitats dels infants des d’una

En la recerca de la màxima excel·lència en la praxis

perspectiva sistèmica, on entenem que per tenir incidència

professional, l’equip es dota d’un espai de supervisió

sobre el projecte vital d’aquests infants hem de poder incidir

externa on es reflexiona de manera profunda i permanent

en

equip

sobre la intervenció i les dinàmiques de l’equip professional.

interdisciplinari (psicòloga, educadora i educador social i

Per a dur a terme el projecte, el Centre Obert Rialles compta

treballadora familiar) ofereix un acompanyament i un treball

amb tot el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de

de les diferents dimensions de la família, facilitant canvis a

Gramenet, plenament compromès amb línia de treball i amb

diferents nivells i acompanyant perquè els canvis assolits

la nostra institució.

s’integrin i s’assentin.

Per últim, destacar que aquest servei suposa una passa més

A nivell estructural, el servei ofereix diferents tipus

en el trànsit del centre obert cap al nou Servei d’Intervenció

d’intervenció que es poden activar i desactivar a criteri de

Socioeducativa (SIS), que preveu, entre d’altres, la prestació

l’equip educatiu i les mateixes famílies: espai de teràpia

de serveis en la franja 0 a 3 així com la provisió de recursos i

(individual, grupal i de parella) espai maternoinfantil, espai

serveis a la família com a unitat bàsica de convivència i

de

desenvolupament dels seus membres.

tot

el

criança,

sistema

espai

familiar.

per

a

Així,

dones,

doncs,

un

acompanyament

socioeducatiu, espai 0-3, treball al domicili, etc. Està previst
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La nova llar d'infants de l’escola Leontios de Nea Smyrni a Grècia (1)
Antonis Dasyras
Estem molt contents amb la nova escola infantil “Diamantideio” a Grècia. El nou edifici ja està preparat per acollir a nens i
nenes de més de dos anys i mig a partir del proper setembre.
El nom prové de la persona que ha finançat parcialment el projecte i que es va graduar en aquesta escola, Diamantis
Diamantidis.
Característiques de l'edifici:
Superfície total 1.923 m2
Superfície del pati 1.920 m2
Superfície enjardinada (verd) 650 m2
9 classes
3 sales multiusos
Menjador i cuina
Dormitori
Capacitat: 200 nens i nenes
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La nova llar d'infants de l’escola Leontios de Nea Smyrni a Grècia (2)
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L’escola marista Szent Pál ha esdevingut escola model a Hongria
Dánielné Kacsó Andrea
Directora de l'escola Szent Pál, Hongria
La nostra escola Szent Pál Marista Általános Iskola a Hongria

El 27 de maig de 2021, a Budapest, a la cloenda del projecte,

es va incorporar el 2017 a un projecte pedagògic del país,

van demanar a l’escola marista que presentés la feina feta

amb finançament europeu, que tenia l’objectiu de reduir

com a model de les més de 300 escoles que van participar

significativament el fracàs escolar a les escoles d'Hongria.

en la iniciativa. Així, a l’esdeveniment de tancament, la

Aquesta iniciativa oferia un complex programa d’eines

directora Andrea Dánielné Kacsó va presentar la feina

pedagògiques (desenvolupament de l’estructura escolar,

realitzada i els resultats obtinguts. Va rebre la felicitació del

orientacions pedagògiques, material didàctic, supervisió,

president de la secretaria d’Estat per l’educació Sándor

etc.), amb l’objectiu de reduir el nombre d’alumnes en risc

Brassói.

de fracàs escolar.

Sobre aquest esdeveniment es va emetre un petit

Es van implementar aquestes eines a la feina docent que ja

reportatge al telenotícies del principal canal nacional.

s’estava realitzant a l’escola i es van revisar i renovar des
dels documents pedagògics fins a les metodologies
emprades per donar una millor resposta a la realitat dels
alumnes. Entre altres aspectes es va augmentar l’atenció

Escaneja o fes clic al codi QR
per accedir al reportatge!

personalitzada, es va millorar l’orientació laboral, es va
enfortir la xarxa d’associacions estratègiques, es van utilitzar
els materials didàctics rebuts, etc.
El mes de març l’escola va rebre un diploma de
reconeixement del Ministeri d’Educació per la bona feina
pedagògica desenvolupada.
Van demanar que l’escola presentés tres temes en diferents

Agraïm de tot cor a tots els educadors de l’escola el treball

tallers del projecte: atenció personalitzada a alumnes amb

constant, sacrificat, excel·lent i inclusiu. Déu ens beneeixi i

necessitats especials, motivació i relació amb les famílies.

Maria ens acompanyi en el nostre treball! Visca Maristes!
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Celebració de Sant Marcel·lí a la Província! (1)
El 6 de juny els Maristes del món sencer vivim la gran festa de Sant Marcel·lí. A les
escoles, obres socials i comunitats de la Província L’Hermitage s’organitzen
diferents activitats per celebrar el dia del nostre Fundador. Us convidem a veure
un recull de fotografies i el vídeo que es va fer amb testimonis de tota la
Província, amb motiu d’aquest esdeveniment que ens recorda el sentit de la
nostra missió: educar i estimar.

Esztergom, Hongria

Karcag, Hongria

Toulouse, França

Marlhes i La Valla, França

Bourg de Péage, França

Matznheim, França
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Celebració de Sant Marcel·lí a la Província! (2)

Malgrat de Mar, Catalunya

Barcelona, Catalunya

Rubí, Catalunya

Mataró, Catalunya

Girona, Catalunya

Grècia

Escaneja el codi QR o
fes clic a la imatge per
veure el vídeo!
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Guanyadors Premi Jean-Baptiste Montagne 2021-22
Ja tenim guanyadors del Premi Jean-Baptiste Montagne del curs 2021-22. Un premi que promou els treballs
d'innovació i bones pràctiques a les obres educatives de la Província. Enhorabona a tots els guanyadors i
guanyadores!

Premi

Títol

Autor(s)

Centre

1r

Vive et vivre le mercredi

Fabien Gallina, Catherine
Farge, Virginie Fraysse, Julien
Martina, Audrey Pagneux

França - Saint Louis,
Le Cheylard

2n

Biocapitalisme

Ignasi Flores, Arnau Robert,
Ramon Rúbies, Ferran
González

Catalunya - Maristes Anna
Ravell, Barcelona

3r

Champions in health

Tsamadia Eleni

Grècia - Centre Leontios de
Nea Smyrni

Accèssit

Walking on the path of
coexistence

Σβανά Αντωνία, Αιγινίτου
Διαλεκτή

Grècia - Centre Leontios
d'Atenes

Accèssit

Caixes de recerca

Marc Segura i Sònia Navarro

Catalunya - Maristes Sant
Pere Chanel, Malgrat de Mar

Accèssit

Descobrint l’edat mitjana

Anna Prats, Cristina Checa,
Glòria Sendiu i Bibiana
Morante

Catalunya - Maristes Igualada

Accèssit

INRED

Raúl García, Ramon Carayol,
Maria Olalla Holgado

Catalunya - Centre Obert
Rialles, Santa Coloma de
Gramenet

Accèssit

Jó kapni, de adni még jobb!

Madarné Patak Szilvia, Bujdosóné
Kálmán Mária Ágnes, Csanádi Irén
Virág, Kolics-Kutrás Mária Éva

Hongria - Szent Pál Marista
Általános Iskola, Karcag

Accèssit

La maternitat d'Elna

María José Rodríguez, Carme
Paradelll, Alvaro Pérez, Josep
Gisbert, Silvia Inglés i Joan Colell

Catalunya - Maristes Rubí

Accèssit

Speak now

Irene Petraki, Eleni
Poulimenou, Alkaios Souyioul,
Filippos Fournarakis

Grècia - Centre Leontios de
Nea Smyrni

Escaneja o fes clic al codi QR
per consultar els treballs
guanyadors!
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Les xarxes europees
Danai Anagnostopoulou
Coordinadora de la xarxa de pastoral
La xarxa de pastoral és una de les quatre xarxes de la

Els membres de la xarxa s’interessen especialment per les

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

formes de transmetre els valors maristes als joves de la

Barceló (Catalunya), el G. Jaume Bofarull (Hongria), la Sra.

Província i busquen noves formes d’animació de la pastoral

Elisabeth Hassler (França) i la Sra. Danai Anagnostopoulou

juvenil. La reflexió i el debat d’aquest tema se centren en

(Grècia).

reuneixen

com presentar el missatge de l’Evangeli en una perspectiva

periòdicament en línia i col·laboren per transmetre el

Els

membres

de

la

xarxa

es

més contemporània per tocar el cor dels joves d’avui. Per

missatge de l’Evangeli i el carisma marista a les obres

aquest motiu, amb l’encoratjament del Consell de Missió,

educatives i socials de la Província L’Hermitage. En aquest

desenvolupem sinergies amb altres equips de la Província,

marc, els membres de la xarxa comparteixen opinions i

com el ‘Think Tank Joves’ i la xarxa de comunicació

s’informen de les accions pastorals dutes a terme als quatre

provincial. Estem prenent iniciatives en col·laboració amb

països de la Província. A través d’aquest procés, poden tenir

altres grups de la Província per promoure l’ampliació

una imatge més global de les diferents realitats i de la

d’horitzons i el desenvolupament d’una reflexió comuna

diversitat que caracteritzen la Província L’Hermitage. Gràcies

sobre la preservació de la identitat marista a les nostres

al treball en equip, cultivem el sentiment de pertinença a la

escoles i obres socials.

gran família marista i discutim els eixos principals de la

Amb esperit comunitari, treballem il·lusionats per la

nostra acció pastoral comuna, sempre respectant la

transmissió del carisma marista als infants i joves d’avui!

sensibilitat que hi ha a cada país.

Germà Pau Tristany
Coordinador de la xarxa de solidaritat
La xarxa de solidaritat ja fa uns quants anys que funciona,

El nostre pla més proper és crear un protocol de voluntariat

però aquest últim curs ha patit canvis importants. Els

provincial que ajudi a promoure i coordinar totes aquelles

membres de la xarxa són: el Sr. Lakis Varthalitis (Grècia), el

persones (joves i no tan joves) que vulguin participar en

Sr. Dani Farràs (Catalunya) i el G. Pau Tristany (Hongria).

accions de voluntariat en algun dels països de la Província.

Actualment les funcions de la xarxa són dues: coordinar les

També estem en coordinació regular i intensa amb les altres

iniciatives de cada país en el camp de la solidaritat i

entitats maristes que actuen en el camp de la solidaritat

coordinar el voluntariat dins de la Província.

com l’equip europeu de solidaritat, CMI, FMSI i SED.

Degut a diferents circumstàncies no hem pogut començar a

Esperem poder ajudar a fer de la nostra Província

treballar de forma regular fins al gener del 2021. El tema

(educadors, alumnes, famílies, moviments, germans...) un

que ens ocupa actualment és la coordinació del voluntariat

lloc més solidari i atent a les necessitats de la humanitat.

internacional a l’interior de la Província.
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Germà Gabriel Villa-Real: en protecció a la infància
tenim una responsabilitat molt exigent
Imma Amadeo
Caminar junts, fer-nos costat, contrastar experiències i compartir una mateixa sensibilitat. Així veu el germà Gabriel Villa-Real, Vicari
provincial, delegat de protecció a la infància de la Província L'Hermitage i coordinador de l'Equip Europeu de Protecció, el procés que
s'està fent en l'àmbit de protecció a la infància tant a la Província l'Hermitage, on Catalunya comparteix projectes amb França,
Hongria i Grècia, com en el marc de la Regió Marista Europea (que comprèn les cinc províncies que en formen part: L'Hermitage,
Europa centre-oest, Compostel·la, Ibèrica i Mediterrània).
1. Com encares el fet d'haver de coordinar
un Equip Europeu de Protecció?
L’equip europeu de protecció va començar el seu camí el
2016 i continua el seu treball ara en el marc de la Regió
Europa Marista. Crec està sent una oportunitat per
descobrir i posar en valor dimensions que sempre han estat
aquí però que necessitaven traduir-se. D'entrada, és bo tenir
un espai en què ens dotem de la llibertat suficient per
abordar els temes amb la major naturalitat possible.
Compartir certeses i fites assolides però també els dubtes,
les febleses i les incerteses. Per sort, a Catalunya o a la
Província L'Hermitage en general hi ha dinàmiques que
venen de lluny que ens van sensibilitzar i posar en marxa
per atendre els més vulnerables en el context social en què
vivim, la qual cosa es va traduir en projectes de tutoria,

3. I tot això s’accelera des del 2016…?
El fet de prendre distància física, tenint un peu a França, ha
estat una molt bona oportunitat perquè, afortunadament,
hem tingut la possibilitat de tenir perspectives diferents.
Tenir la possibilitat de conèixer de prop una altra cultura,
una altra societat, altres experiències i reflexions en l’àmbit
de les congregacions religioses i de l’Església i tenir accés a
una altra manera de veure les coses m'ha permès poder
il·luminar el que passava aquí des d’una òptica diferent.
Participar en alguns fòrums d’Església a França ens ha
ajudat molt per exemple a madurar la reflexió que va portar
a concretar el procés de la comissió d’acollida de víctimes
d’abusos sexuals prescrits. Perquè els convenciments
profunds de les coses no s’improvisen.

orientació, d'atenció personalitzada, de centres oberts... de
formes molt diverses. I això crea un background, una
cultura, una mentalitat, una sensibilitat.

2. L'experiència en això que anomenes
substrat fa que, actualment, a la Província
L'Hermitage, tinguem una mateixa manera
d’encarar tot el que té a veure amb l’abús
sexual?
Jo crec que a dia d'avui, en matèria de protecció a la

4. Com a delegat provincial de protecció,
què et suposa aquesta responsabilitat?
Aprendre contínuament i molt d’enriquiment. El procés dels
últims anys ha fet que hi hagi hagut persones que s'han
anat empoderant de manera progressiva. Afortunadament
som un suport els uns per als altres per posar en marxa
iniciatives, per poder-les traduir a les sensibilitats locals. I
això té un efecte multiplicador. Això està sent la clau.

infància, la sensibilitat entre els països que integren la
Província no és gaire diferent. Percebo que aquesta
sensibilitat hi és, s'expressa, busca fer coses i concreta
accions. Els ritmes són diferents, sí, perquè necessàriament
han de ser diferents, però la sensibilitat la veig a tot arreu.
També penso que ser una província internacional, amb
perspectives complementàries, ens ajuda. Les xarxes de
centres dels diferents països cada vegada són més capaces
de traduir, d'adaptar, de pensar des del propi context i des
de la pròpia cultura i des de la pròpia mentalitat. A Hongria,
per exemple, som referents en aquest moment en protecció
a la infància gràcies a la bona feina que s’està fent. L’itinerari
Bartimeu s’ha ofert a la Conferència de Religiosos
hongaresos i s'ha dit que sí. És molt bona notícia.
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Itinerari Bartimeu: Posem llum allà on altres volen
que hi hagi foscor
Imma Amadeo
“Hem de ser un focus de llum enorme on altres volen que hi
hagi foscor”. Això és el que sent i expressa des de dins del
cor el periodista xilè Juan Carlos Cruz, una de les víctimes
d’abusos sexuals del sacerdot Fernando Karadima i que,
amb el seu testimoniatge, creu que té el deure de
convertirse en la veu de les persones “a qui no els surt la
veu”. Juan Carlos Cruz va compartir les seves vivències amb
un centenar d’assistents a la formació sobre protecció als
infants i joves “La ferida i la reconstrucció. Comprensió dels
abusos des de la perspectiva de les víctimes”, que va tenir
lloc el dissabte 6 de febrer de 2021. Una formació que està
organitzada per l’equip de protecció de la infància de la
Província L’Hermitage i està adreçada a germans maristes,
equips de protecció, directors d’escoles i obres socials de
Catalunya i Grècia i responsables de comunicació de les
províncies maristes d'Europa.

El periodista va explicar que ha traslladat el seu cas al Papa
Francesc i ha mantingut unes quantes converses amb ell
sobre els abusos en el si de l’Església. Ha estat una de les
persones a qui el mateix Papa, a qui descriu com un home
“humà, meravellós i visionari”, ha demanat perdó pels
abusos que ha patit. Per la seva part, la psicòloga Maria
Dolors Petitbò va lloar la sinceritat de Juan Carlos Cruz dient
que aquesta actitud i la seva vivència amb el Papa són un
model molt positiu. Petitbò és membre fundadora de la
Unitat Fundacional d’Atenció als Abusos Sexuals a menors
(UFAM) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i va fer
pedagogia entre els assistents sobre de l’abús des de la
perpectiva de la víctima. Va insistir que en la gran majoria de
vegades, l’abusador és una persona molt propera a la
víctima, i va analitzar l’impacte que un abús té en un menor”
L’itinerari Bartimeu (en referència a l’Evangeli «Senyor, fes
que

hi

vegi»)

consta

de

quatre

etapes

centrades

respectivament en les víctimes, els agressors, el canvi de
cultura institucional i les polítiques i protocols de protecció
dels nens/nenes i adolescents, que tindran lloc fins a finals
d’any.
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Causes, motivacions... què desencadena un abús sexual?
2a sessió de l'Itinerari Bartimeu
Imma Amadeo
No és fàcil comprendre què s’amaga darrere d’un abús
sexual. Què el desencadena, què el motiva, quin perfil té
l’abusador, com actua, com es rehabilita, com s’atenen les
víctimes… Interrogants als quals es va mirar de donar
resposta a la segona sessió de la formació de l’itinerari
Bartimeu, que va tenir lloc el dissabte 10 d’abril. L’itinerari
Bartimeu està organitzat per l’equip de protecció de la
infància de la Província L’Hermitage i està adreçat a germans
maristes, equips de protecció, directors d’escoles i obres
socials de Catalunya i Grècia i responsables de comunicació
de les províncies maristes d'Europa.
Aquesta vegada, els ponents en van ser Brendan Geary,
germà marista, que ha estat provincial de la Província
Europa

Centre-oest,

professor,

director

espiritual

i

psicoterapeuta, i està especialitzat en el treball amb víctimes
i amb autors d'abusos sexuals, i Stéphane Joulain, també
psicoterapeuta i sacerdot, membre de la Societat de
Missioners d'Àfrica (pares blancs), i autor de diversos llibres
sobre les causes dels abusos. Tots dos, psicoterapeutes i
religiosos, van compartir durant tres hores amb els 150
assistents a la sessió la seva visió sobre els factors que
desencadenen els abusos, l’anàlisi del perfil de la persona
abusadora o quina incidència ha tingut i té la pederàstia en
l’església.

Els dos ponents van coincidir que per mirar de resoldre o
atacar un problema cal conèixe’n bé la naturalesa i cal
provar de saber-ne les causes. Tant l’un com l’altre van
destacar que no hi ha una sola raó que pugui explicar els
motius pels quals es produeix un abús, però van mencionar
estudis actuals que han fet evident que s’hi barregen factors
psicològics, de situació o organitzatius.
Apel·lant a diversos estudis, entre els punts coincidents que
van destacar sobre el perfil de la persona abusadora van
mencionar dificultats en la infància, haver consumit alcohol,
una

identitat

sexual

confusa,

una

educació

sexual

inadequada, solitud, aïllament social, poca autoestima, tenir
poder o control sobre els infants o que la mateixa persona
abusadora hagi estat víctima d’abusos sexuals. Segons les
dades que van aportar, un 19 per cent de religiosos han
estat víctimes d’abusos sexuals.
Tant Brendan Geary com Stéphane Joulain van ser molt crítics
amb la postura que ha adoptat l’església durant molts anys,
per la poca escolta cap a les víctimes, per no haver-se
enfrontat seriosament al problema dels abusos, per la
resistència a reconèixer aquests casos i per haver destinat
els recursos econòmics a la rehabilitació dels abusadors i no
a les víctimes. De tota manera, els dos reconeixen que
actualment s’estan fent clares passes endavant en el si de
l’església per un canvi de cultura.
L’itinerari Bartimeu (en referència a l’Evangeli «Senyor, fes
que

hi

vegi»)

consta

de

quatre

etapes

centrades

respectivament en les víctimes, els agressors, el canvi de
cultura institucional i les polítiques i protocols de protecció
dels nens/nenes i adolescents, que tindran lloc fins a finals
d’any. La pròxima sessió, “La crisi dels abusos: quines
conversions per a l’església?, tindrà lloc el proper 7
d’octubre.
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La Comissió Internacional de la Missió Marista (ICMM)
Christophe Schietse
Secretari de Missió Regió Europa Marista membre de la ICMM
La Comissió Internacional de la Missió Marista es va crear
per tal de facilitar la interconnexió entre els secretariats, les
diferents entitats i Unitats administratives de l’Institut en
l’àmbit de la missió. El seu paper també és ajudar els
responsables en la seva reflexió sobre la implementació de
les línies principals del Pla estratègic de l’Institut a nivell
provincial, regional i mundial. La comissió també pretén
articular les accions i iniciatives de les Províncies, Regions i
Administració general en l'àmbit de la missió, per tal
d’optimitzar el seu impacte en les obres.
Sota la coordinació del G. Luis Carlos Gutiérrez, Vicari
general, la comissió es reuneix almenys un cop al mes per
videoconferència organitzada per grups lingüístics. Aquestes
trobades riques i fraternes ens permeten abordar temes
importants de reflexió amb l’objectiu d’oferir a tot l’Institut
missatges “que facilitin la circulació de la vida, ofereixin
motius d’esperança, donin suport als nostres projectes,
donin sentit al que vivim i innovin amb il·lusió i compassió.”
(G. Luis Carlos Gutiérrez). Des del desembre de 2020 i fins
ara, la comissió ja ha publicat tres missatges sobre els temes
següents: “La pandèmia i la nostra missió marista”,
“Lideratge” i “La missió marista innovadora en els nostres
treballs educatius”. Aquests missatges estan destinats
principalment als Provincials i als responsables i líders de la
missió marista, però també estan disponibles a la web
champagnat.org i abans d'acbar el curs es publicarà algun
missatge més. Estigueu atents!
Per tal de fer fructífera aquesta tasca reflexiva, la comissió
s’organitzarà en subgrups dedicats als temes tractats per
proposar la implementació d’iniciatives, accions, projectes
concrets i comuns a diferents nivells.

Els membres de la comissió són:
G. Luis Carlos Gutiérrez Blanco (coordinador, Vicari
general)
G. Ben Consigli (Conseller general)
G. Ken McDonald (Conseller general)
G. Ángel Diego García Otaola (Secretariat de Solidaritat)
G. Valdícer Fachi (Cmi)
G. Carlos Alberto Rojas Carvajal i G. Okolo Mark Omede
(Secretariat d’Educació i Evangelització)
G. José Libardo Garzón Duque (Ecònom general)
G. Francis Jumbe (Regió Àfrica-Àfrica del Sud)
Sr. Christophe Schietse (Regió Europa-Província
L’Hermitage)
G. Gregorio Linacero Melón (Regió Arco Norte–Província
Amèrica Central)
G. Alberto Guillermo Aparicio (Regió Amèrica del SudProvíncia Cruz del Sur)
G. Farancis Rahmat (Regió Àsia-Àsia Oriental)
G. Kevin Wander (Regió Oceania-Districte Pacífic)
Sr. Frank Malloy (Xarxa d’escoles-Província Austràlia)
Sra. María del Socorro Álvarez (Xarxa de solidaritatProvíncia Mèxic Central)

Escaneja o fes clic al codi QR

Sra. María Bobillo (Xarxa de Joves Maristes-Província

per accedir als missatges

Compostel·la)

de la comissió!

G. Manuír Mentges (Xarxa d’Universitats-Província Brasil
Sul-Amazônia).
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Donem veu als infants i joves de la Província

Nora Ruiz
17 anys, AE Arrels Maristes Girona (Catalunya)
Hola! Em dic Nora Ruiz i estudio a l’escola Maristes Girona de Catalunya. No fa gaire temps
que em vaig mudar del poble on vaig viure la meva infància i vaig venir a viure a aquesta
bonica ciutat. Aquest últim any he decidit apuntar-me al cau AE Arrels, ja que molts dels
meus amics hi anaven i m’ho van recomanar molt. Aquest estiu serà el primer any que faré
una ruta i aniré de campaments amb aquest agrupament. En tinc moltes ganes i ho espero
amb molta il·lusió, ja que crec que serà una gran experiència en què gaudirem de l’estiu,
farem esport, ens unirem com a grup i aprendrem i reforçarem valors com la solidaritat, la
sostenibilitat, la senzillesa, la pau, el respecte, l’amistat o la convivència. Serà la primera
excursió gran que farem en grup després de la pandèmia i per això volem gaudir aquesta
oportunitat al màxim, tots necessitem recuperar la normalitat i fer activitats socials
després d’aquest any tan dur. Quines ganes d’estiu!

Burai Dzsenifer
11 anys, Esztergom (Hongria)
Després del temps de pandèmia espero amb ànsies que arribi l’estiu. Aniré de
campaments i tinc ganes de dormir a la mateixa habitació amb la meva millor amiga.
També m’agradaria anar moltes vegades a la piscina i vull que al casal d’estiu es faci la
“mostra de talents”. També tinc moltes ganes d’anar d’excursió i prendre un gelat amb
les meves amigues.

Despertem!
Alumnes de França
Va ser a la llar d’infants que ens vam “despertar” per construir aquest projecte. El
nostre punt de partida: observació, temps d’expressió i de diàleg sobre el pòster.
Junts, vam construir un mural durant la Quaresma. Cada classe tenia 4 caixes de
cartró i 4 cercles amb un símbol, la imatge d’un llibre, un peix, un arbre i un
colom. Aquests 4 símbols van ser escollits del cartell marista i corresponen a
objectius de desenvolupament sostenible (ODS). La consigna era decorar el
cartró amb la tècnica que cadascú escollia, fent servir, si era possible, materials
destinats al reciclatge. L’objectiu era fer una activitat en petit grup, fer-ho junts
com a classe sencera i posar en comú, per tal de crear una obra visual que es vol
ensenyar, mirar i compartir amb tothom. Volíem destacar la noció de solidaritat i
de fraternitat. El resultat final, una mosaic que va quedar força bé!
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Entrevista al germà Jaume Parés, coordinador del
Secretariat de Germans 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 germà Jaume Parés,
coordinador del Secretariat de Germans.
1. Presentació personal
Soc el germà Jaume Parés Casellas, de la comunitat marista
Barcelona

–

Casal.

La

meva

tasca

actualment

es

desenvolupa a la Fundació Champagnat, de Catalunya, com
a president i responsable de la formació. Soc membre del
Consell provincial i coordinador del Secretariat de Germans
de la Província.
2. Pot explicar-me de què s’ocupa el
Secretariat de Germans i quins són els seus
objectius específics?
El Consell provincial va definir les línies de treball que el
Secretariat de Germans ha de desenvolupar al llarg del
trienni. Són les següents:
Proposar i desenvolupar mitjans per a l’animació i la
formació dels germans i de les comunitats.
Assegurar l’organització de les assemblees de superiors,
recessos, altres trobades i el tema de l’any.
Assegurar el vincle amb l’Europa Marista i amb l’Institut
en l’àmbit dels germans.
També el Consell ens va fer una recomanació explícita que
en alguns elements i reflexions cal coordinar-se amb el
Secretariat de Laics.
3. Quins germans formen part d’aquest
Secretariat?

Enguany se centra en el "SER GERMÀ!". Una invitació a

Els germans que formem el Secretariat són: Michel Morel,

reenamorar-nos de nou, tornar a l’essencial que ha de

de la comunitat de La Valla-en-Gier, Jean Pierre Destombes,

definir la nostra vida de religiosos germans.

de la comunitat de Chazelles-Sur-Lyon, Pere Castanyé

Estic convençut que si vivim les nostres vides des d’aquesta

Muñoz, de la comunitat de Barcelona – Diagonal, i un

clau serem feliços i aquesta felicitat s’irradiarà. Això atreu!

redescobrir el sentit més profund de la nostra vocació,

servidor.
4. El lema provincial d’enguany és «La
nostra vocació: ser germà». Com viu la
manca de vocacions que afecta a tantes
congregacions religioses, especialment a
Europa?

5. Dins de l’Església, quin sentit tenen les
congregacions de germans?
Amb paraules de la presentació del document “Identitat i
missió del religiós germà en l’Església”: Germà és el nom que
tradicionalment s’ha donat al religiós laic en l’Església des

El lema d’enguany per a l’animació de la vida dels germans i

dels començaments de la vida consagrada.

comunitats de la Província s’inscriu dins el procés d’acollida i

No li pertany en exclusiva, certament, però sí que el

assimilació del document capitular “On vagis tu – Regla de

representa d’una manera significativa en la comunitat

vida dels germans Maristes”. La proposta que es fa des del

eclesial, en la qual és memòria profètica de Jesús-Germà, el

Secretariat és poder treballar, des de diferents àmbits, un

qual va declarar als seus seguidors: "I tots vosaltres sou

capítol del document cada any d’aquest trienni.

germans" (Mt 23,8).
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6. Els cinc països que avui integren la
Província L’Hermitage són escenaris molt
diversos per viure la fraternitat. Quina
visió tenen sobre aquest punt des del
Secretariat, ateses les diferències socials i
religioses?
Un mateix projecte que s’encarna en cinc realitats diferents,
pel que fa al context social i religiós, i també la pròpia
història com a comunitat marista hi té quelcom a dir.
Al moment de fer propostes d’animació per a la vida dels
germans i comunitats, es fan de manera global per al
conjunt de la Província, però la gran riquesa que anem
veient és com aquestes propostes s’encarnen en cada lloc.
En les trobades de Superiors de comunitat així ho
constatem al moment de compartir com s’apliquen les
propostes. També és veritat que hi ha algunes propostes i
materials específics per a cada país.
7. L’Institut Marista, a partir del darrer
Capítol general, té dos nous documents:
les Constitucions i la Regla de Vida.
Quines diferències hi ha entre aquests
documents i com els valora?

9. Com són, o si més no com haurien de ser,
les relacions entre germans i laics i laiques
en vista a l’espiritualitat i a la missió?
El carisma marista s’encarna amb rostres diferents i des
d’opcions de vida plurals i complementàries. Penso que és
un encert l’expressió “Maristes de Champagnat” recollida en
els documents del darrer capítol general per fer explícita
aquesta

realitat.

Laics,

laiques

i

germans

caminem

conjuntament. Tots som corresponsables de la vitalitat i
viabilitat del carisma marista encarnat en cada lloc concret.
Des d’aquesta clau és des d’on intentem treballar els dos
Secretariats de Laics i Germans.
10. En quina mesura la pandèmia ha afectat
la vida personal i comunitària dels
germans?
La pandèmia ens ha agafat a tots desprevinguts! Hem hagut
de fer-nos conscients, personalment i comunitàriament que
aquesta situació ens demana respostes noves pel que fa a
l'estil de vida, ritmes, hàbits...
Ens està demanant creativitat per anar a allò que és
essencial en la nostra vida de consagrats i en la nostra vida

Crec que és un anhel que ve de lluny i que ha inspirat tot el

comunitària. Crec que és una oportunitat, tot i les incerteses

procés de renovació de les Constitucions. Per la seva

que tenim!

naturalesa les Constitucions, aprovades per la Santa Seu,
tenen un caire normatiu, més estable en el temps. El
document que anomenem Regla de Vida vol ser un

11. Quines atencions procuren als germans
ancians i malalts?

document inspirador i que dona resposta al moment de la

Recordem que el pare Champagnat ens deia que els

vida de l’Institut. El fet que l’aprovació depengui del Capítol
general el fa més àgil.
8. Com es pot aconseguir que el contingut
de documents tan importants i significatius
passin a encarnar-se en la vida en els
germans?
Podem tenir la sensació que aquests darrers temps tenim
una gran abundància de documents, a nivell d’Institut i
també del magisteri de l’Església. Això pot tenir la temptació
de llegir-los a correcuita, saber de què parlen, però no amb
temps suficient per digerir-los.
Crec que és important, sobretot pel que fa a la Regla de Vida

germans grans i els germans malalts són les “columnes de
l’Institut”. Tenir cura, l’estar al costat d’ells és una realitat
visible en les nostres comunitats. Pel que li pertoca al
Secretariat hi ha propostes concretes, com és el recés de
cada any i també la dinàmica d'elaboració del PCV.
12. Quins són els seus somnis sobre la vida
marista en els temps actuals?
Crec que el moment que estem vivint és una oportunitat per
anar a l’essencial de la nostra vida de consagrats. Com
dèiem més amunt, la nostra vocació de religiós germà ens
ha de permetre ser memòria profètica de Jesús-Germà.

i les noves Constitucions, donar-nos temps, i amb alguns
recursos adequats, anar-los fent nostres. Han de ser
inspiradors de vida, no únicament omplir els caps!
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