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Bon Nadal i feliç 2022!
Recordem les paraules de Jesús, el Senyor, quan diu:
“Fa més feliç donar que rebre” (Fets dels Apòstols 20,35)

ESCOLTA! Lema del curs 2021-2022
Imma Amadeo
Durant el curs 2021-2022, el lema educatiu proposat per la

Els Maristes de Champagnat volem escoltar amb atenció

Xarxa Europea Marista és “Escolta”, el qual ens convida a

plena el planeta, volem escoltar amb atenció les veus de la

cuidar un aspecte clau del nostre ser persones. Des del

infància i volem escoltar-nos com a comunitat i com a

nostre àmbit educatiu, volem enfocar el lema “Escolta” d’una

individus per poder destriar el nostre camí comunitari i els

forma

les

itineraris personals que tenim per davant. Les nostres

dimensions i àmbits de la persona. Intentem escoltar les

integral,

holística,

capaç

d’abastar

totes

respostes a la realitat actual i la nostra missió com a

persones no únicament amb les seves paraules, sinó també

Maristes de Champagnat passen per la garantia sense

amb les seves històries individuals i com a part d’un conjunt

excepcions dels drets de la infància, amb especial èmfasi en

més ampli.

el dret a ser escoltats.

“Escolta” és una invitació a la serenitat, a la trobada i a la

Ens prenem aquest any, també, com un “ara” per posar-nos

reﬂexió. Després d’uns anys amb lemes de moviment,

en marxa i generar “moviment” en les nostres comunitats.

proposem un lema que convidi a recollir tot el que ha estat

En aquest curs podem fer que les coses “canviïn” a l’interior

aquest treball, com a síntesi i acolliment del viscut.

dels nens i les nenes per viure més “desperts”.
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Protecció dels infants: punt final a l'Itinerari Bartimeu
de protecció als infants a la Província L’Hermitage
Durant l’any 2021, a la Província L’Hermitage ha tingut lloc

Brendan Geary, germà marista, ha estat provincial de la

l’Itinerari Bartimeu (en referència a l’Evangeli «Senyor, fes

Província

que hi vegi»), un itinerari sobre protecció a la infància que

espiritual i psicoterapeuta.

s’ha centrat en quatre etapes, focalitzades en les víctimes,

Stéphane Joulain, psicoterapeuta i sacerdot, membre

els agressors, el canvi de cultura institucional i el compromís

de la Societat de Missioners d'Àfrica (pares blancs), i

amb el desenvolupament d’espais segurs. Ha estat una

autor de diversos llibres sobre les causes dels abusos.

formació organitzada per l’equip de protecció de la infància

Ken McDonald, Conseller general dels Maristes.

de la Província L’Hermitage i s’ha adreçat a germans

María Rosaura González Casas, germana de la

maristes, equips de protecció, responsables d’escoles i

companyia de Santa Teresa de Jesús i professora de la

obres socials i oberta a responsables de comunicació i

Pontifícia Universitat Gregoriana.

protecció de les províncies maristes d'Europa, que n’han fet

Europa

Centre-oest,

professor,

director

Luis Carlos Gutiérrez, Vicari general dels Maristes.

una valoració molt positiva.

Persones integrants dels òrgans de coordinació de la

L’itinerari va començar al mes de febrer i es va inaugurar

protecció de la infància dels diferents països de la Província:

amb una intervenció del G. Provincial, Pere Ferré, dient que

Angéla Mészarosné Nagy (Hongria), Eirini Petraki (Grècia),

“sense posar les víctimes al centre hi ha el risc de no arribar

Raimon Novell (Catalunya), Julien Monghal (França).

al centre de la qüestió, o en voler implantar programes que
estan molt bé però que no tenen ànima”.
Durant les quatre etapes, els ponents, de diverses
procedències i experts en diferents àmbits professionals,

Escaneja o fes clic als codis QR per veure les
sessions de l'itinerari!

han aportat als participants una aproximació a la temàtica
des de diferents perspectives. Així, han dibuixat un perfil de

Bartimée 1

Bartimeu 1

Bartimeu/Bartimée 2

Bartimeu 3

Bartimeu/Bartimée 4

Bartimeu/Bartimée 4

Luis Carlos

Taula rodona

l’abusador i han analitzat l’impacte que pot tenir en els
infants; han desgranat les causes i les motivacions dels
desencadenants d’un abús; han reflexionat sobre què
podem fer per ajudar a crear una cultura de protecció
infantil en les institucions religioses, i finalment, s’han posat
en comú les experiències pròpies de l’Institut marista sobre
com estem vivint aquest canvi de cultura en els diferents
països i en el paper que tenen els protocols i les guies de
protecció dels infants i joves.
L’itinerari Bartimeu va acabar el dia 25 de novembre amb les
paraules del germà Luis Carlos Gutiérrez, Vicari general dels
Maristes, que va tancar el procés formatiu amb una
referència a la ceguesa de qui dona nom al programa,
Bartimeu, i va dir que aquesta imatge ens ajuda “a acceptar
que hem estat cecs per acció o omissió” i a veure que “tot
procés de canvi demana una regeneració, una nova mirada,
una nova sensibilitat cap als infants, els seus drets i el nostre
rol com a educadors”.
Els ponents de l’itinerari Bartimeu han estat:
Juan Carlos Cruz, periodista xilè i una de les víctimes
d’abusos sexuals del sacerdot Fernando Karadima.
Maria Dolors Petitbò, psicòloga i membre fundadora
de la Unitat Fundacional d’Atenció als Abusos Sexuals a
menors (UFAM) de l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona.
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Jornada de formació sobre protecció de menors a Grècia
A l’inici del curs, els dos col·legis maristes de Grècia, Leontios

següents professors: Sra. Irini Petraki, Sra. Anastasia Riga,

d'Atenes i Leontios de Nea Smyrni, van organitzar una

Sr. Konstantinos Mastrantonis, Sra. Eleutheria Rousi, Sra.

jornada formativa de sensibilització sobre la protecció de

Charis Zouvelou i Sra. Marianna Desipri. La participació del

menors contra els abusos sexuals. L’acte es va celebrar el

germà Brendan Geary d'Escòcia, psicòleg clínic, va contribuir

divendres 3 de setembre a Leontios de Nea Smyrni, i el

molt

dilluns 6 de setembre a Leontios d'Atenes. Hi van participar

coneixements i els seus nombrosos anys d’experiència en el

els educadors i el personal administratiu i tècnic d’ambdós

tema de l’abús sexual infantil van enriquir la jornada de

col·legis.

formació i van contribuir a fer que les nostres instal·lacions

La formació va estar organitzada per l’equip de protecció de

siguin un entorn segur per a tots els infants.

positivament

a

aquesta

formació.

Els

seus

la infància de les escoles maristes de Grècia, format pels

Nova pàgina web de protecció del menor a Hongria
A finals del mes d’agost es va fer pública la nova pàgina web de protecció del menor dels maristes d’Hongria. Aquesta pàgina
és el fruit del treball de protecció que s’ha estat fent els últims anys tant als centres maristes com en col·laboracions amb
altres institucions hongareses. Els objectius del lloc web són els següents:
Donar informació sobre la política de protecció de la Província marista L’Hermitage.
Informar sobre els projectes sobre protecció en marxa que funcionen actualment a Hongria.
Donar a conèixer les persones responsables de protecció a Hongria i a la Província.
Donar eines d’actuació en cas de trobar-se amb un cas d’abús infantil.
Donar accés als educadors maristes al programa “Nyitott szem, nyitott szív”. Aquest programa consisteix en un
conjunt de fitxes educatives per treballar la protecció amb els alumnes i usuaris dels nostres centres des dels 3 fins
als 18 anys.
Obrir un canal de comunicació amb la institució mitjançant una adreça de correu electrònic.
Esperem que aquesta nova web sigui d’utilitat per als nostres alumnes i usuaris, les seves famílies, els educadors maristes i
per a qualsevol persona que vulgui saber més sobre com gestionem els Maristes la protecció dels infants a Hongria.

Consulta la nova
web aquí!
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La comunitat, un espai segur per a tothom
Reunió d'inici de curs del centre Jean XXIII a Mulhouse
Durant la primera trobada del curs vam donar la
benvinguda al Sr. Laurent Friaud, antic alumne de la xarxa
marista, que actualment és director del Collège-Lycée St
Joseph-St Pierre de Cusset (centre diocesà).
El Sr. Friaud ens va presentar el programa CLEEN (Coaching
for the Liberation of Negative Emotional Borrows) per donar
suport als joves, perquè puguin alliberar-se de les emocions
inhibidores i construir mecanismes de protecció mental.
Cadascú ha d'enfrontar-se a la realitat del seu propi ésser
per percebre les barreres que ell mateix s'imposa. Fugir pot
semblar una solució a curt termini, però aquesta actitud no
permet superar-se i avançar.

Aquesta trobada va ser una oportunitat per potenciar un
any més la dinàmica de protecció de la infància, distribuint
el llibre editat per la nostra Província: “Trencar el silenci: deu
rostres, deu veus”.
L'equip de comunicació de la Província va elaborar un vídeo
de presentació del llibre, que el germà Gabriel, Vicari
provincial, va distribuir a l'equip de directors.

Escaneja o fes clic al codi QR per
veure el vídeo!

Els directors dels centres van voler reflexionar sobre la propera publicació de l'informe de la Comissió independent sobre
els abusos sexuals a l'Església (CIASE). Aquest temps va enriquir el compartir i la reflexió, i cadascú va poder beneficiar-se
de les diverses experiències i conviccions.
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Intervenció dels Maristes a la cimera internacional
de Keeping Children Safe
“Els Maristes estem vivint un canvi de cultura institucional

Raimon Novell va parlar sobre el compromís dels Maristes,

que ens porta a treballar sense pausa en el procés de

germans i laics, en un procés de cocreació de la cultura de

prevenció i protecció dels drets d’infants i joves des de tots

"salvaguarda" (safeguarding) des del treball en xarxa, tenint

els nivells de les nostres obres educatives. Estem immersos

sempre presents "els drets dels infants i joves com un dels

en un procés de cocreació de la cultura del safeguarding des

pilars essencials de la missió marista". "Més enllà de l'àmbit

de la feina en xarxa, i tenint present que els drets d'infants i

marista, treballem amb altres entitats, organitzacions i

joves són un dels pilars essencials de la nostra missió.”

institucions, públiques i privades, de les quals esperem

Aquesta és l'essència de la ponència que Raimon Novell,

poder aprendre i també poder-les enriquir amb la nostra

coordinador de l'Equip de Protecció a la Infància de Maristes

experiència: alguns exemples són Keeping Children Safe, la

Catalunya, va oferir en la cimera internacional de Keeping

Agencia de Normalización Española (UNE), UNICEF, EDUCO i

Children Safe, que es va celebrar entre els dies 8 i 11 de

PORTICUS IBERIA", ha mencionat Raimon durant la seva

novembre de manera telemàtica.

ponència a la cimera internacional de Keeping Children Safe.

Fes clic a la imatge o escaneja el codi QR
per veure la ponència al complet!
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Caminem junts com a família global
En marxa la Xarxa Global Marista d'Escoles!
El dilluns 25 d’octubre va començar el llançament de la
Xarxa Global Marista d’Escoles, un esdeveniment que ha
congregat gairebé un miler de Maristes de Champagnat de
tots els continents i més de 48 països participants durant
tota la setmana. Aquest esdeveniment marca el treball
conjunt de les més de 600 escoles maristes que hi ha al
món, formant una sola famíila.
El germà Carlos Alberto Rojas, director del Secretariat
d'Educació i Evangelització, va pronunciar les paraules de
benvinguda, i va donar pas de seguida al discurs inaugural
del Superior general, el germà Ernesto Sánchez, que va

Vídeo 1

insistir en el fet de caminar com a família global en
l’educació d’infants i joves.
Aquest projecte, promogut pel Secretariat d'Educació i
Evangelització, ha tingut des del principi el suport de les
metodologies del Design Thinking i la Indagació Apreciativa.
Els facilitadors principals i els cofacilitadors han estat donat
suport als assistents durant totes les sessions.
Les sessions de treball s’han centrat en àrees d'oportunitats
dividides en diversos temes (connexió, intercanvi, qualitat
educativa, innovació, evangelització i transformació social), i
les dinàmiques han estat completament participatives.

Vídeo 2

De manera paral·lela a les sessions de participació, s’han fet
públics tres “videoepisodis” a través dels quals podem
comprendre millor l’esperit de la iniciativa de la xarxa global:
caminar junts, compartir coneixement i experiències, i
començar a intuir com es poden aterrar.
Això just és l’inici. A partir d’ara s’obre un camí apassionant
com a xarxa que ens interpel·la a tots aquells qui ens sentim
part de la gran família marista.

Vídeo 3

Fes clic a les imatges per veure els vídeos o escaneja el codi QR per
accedir a la web de la Xarxa Global Marista d'Escoles!
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52è Congrés Internacional Eucarístic a Budapest
G. Jaume Bofarull

Finalment, la missa de cloenda del dia 12 va ser presidida
pel papa Francesc. I quins són els missatges que ens ha
deixat el papa a Hongria? “Hongria necessita un renovat

Del 5 al 12 de setembre Hongria va celebrar el 52è Congrés

anunci de l’Evangeli, una nova fraternitat social i religiosa,

Internacional Eucarístic a la seva capital, Budapest. El dia

una esperança que es construeixi dia a dia per mirar al futur

abans, dissabte 4, es va organitzar un àpat de germanor per

amb alegria”.

a la gent sense sostre o de pocs recursos.

Durant la missa ens feia aquesta pregunta: “Però jo qui soc

A la missa d’obertura de diumenge 5, els germans de

de veritat per a tu?”. Qui soc per a tu? És una pregunta que,

Karcag, amb alguns dels professors, van acompanyar 9

dirigida a cadascú de nosaltres, no demana només una

alumnes que van fer la Primera Comunió amb 1200 nens i

resposta correcta, de catecisme, sinó una resposta personal,

nenes de tot el país.

una resposta de vida.

Durant tota la setmana alguns germans i educadors van

I a la pregària de l’Angelus ens deia: “Durant mil anys la creu

participar en diverses activitats i conferències centrades en

va ser columna de la vostra salvació, que també ara el

l’Eucaristia.

senyal de Crist sigui per a tu la promesa d’un futur millor”.

Dissabte 11 es va dedicar a les famílies. A l’Illa Margarida es

Això és el que us desitjo, que la creu sigui el vostre pont

van organitzar tota una sèrie de paradetes on les diferents

entre el passat i el futur. Però la creu eleva i estén els seus

institucions i organitzacions de l’església podien exposar les

braços cap a tots; exhorta a mantenir fermes les arrels, però

seves activitats, el seu apostolat. Els germans hi vam ser

sense tancar-se; a recórrer a les fonts, obrint-se als

presents tot el dia.

assedegats del nostre temps.

8

Inauguració de la nova llar d’infants a Grècia

El dissabte 25 de setembre de 2021, amb molta alegria i

I, per descomptat, el Sr. Diamantidis, antic alumne de

emoció, vam inaugurar la nova unitat escolar de Leontios

Leontios d’Atenes, que ha fet una contribució substancial a

Nea Smyrni: la llar d’infants "Diamantideio".

la finalització de les obres de construcció de l'obra. Durant la

Nombroses personalitats van ser presents a la inauguració

seva intervenció, el Sr. Diamantidis va dir, entre d'altres, que

oficial: el Nunci Apostòlic, l'Excm. i Rvdm. Sr. Savio Hon Tai

recorda amb amor els Germans, la seva escola i els seus

Fai; l’Arquebisbe de Corfú, l'Excm. i Rvdm. Sr. Georges

anys escolars. Encara agraeix l’educació que va rebre al

Altouvas, que va presidir la benedicció de la llar d’infants

Leontios, com remarca sovint quan parla amb els seus

“Diamantideio”; el Vicari provincial dels Maristes, el germà

antics companys: “Gràcies a Leontios ens hem convertit en

Gabriel Villa-Real; l’Ecònom provincial dels Maristes, el

les persones que som avui.”

germà Xavier Giné; el membre del Consell provincial i

El que esperem ara és que el “Diamantideio”, que ha iniciat

representant del germà Provincial a Grècia, el germà Mateos

amb gran optimisme el seu camí dins de la nostra família

Levantinos; tots els Germans Maristes de Grècia; directius

marista, evolucioni en la seva missió educativa cristiana

dels nostres dos centres, i també representants de l’Estat: el

envers els infants, segons els principis i valors rebuts del

ministre de Turisme i l’alcalde de la ciutat de Nea Smyrni.

nostre fundador Marcel·lí Champagnat.
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Guanyadors Premi Jean-Baptiste Montagne 2020-21
Amb l'inici de curs als diferents països de la Província L'Hermitage, s'han fet les entregues dels premis JeanBaptiste Montagne als guanyadors de l'edició 2020-2021. 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!

1r, 2n i 3r premi

1r premi: França - Saint Louis, Le Cheylard

2n premi: Catalunya - Maristes Anna Ravell

3r premi: Grècia - Centre Leontios de Nea Smyrni

Accèssits

Grècia - Centre Leontios d'Atenes

Catalunya - Maristes Igualada

Catalunya - Centre Obert Rialles

Hongria - Szent Pál Marista Általános Iskola, Karcag

Catalunya - Maristes Rubí

Grècia - Centre Leontios de Nea Smyrni

Catalunya - Maristes Sant Pere Chanel
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Oberta la convocatòria per al Premi Montagne 2021-22!
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Què desitgem per al 2022?
Arnau Gironés
1r de Batxillerat, Maristes Anna Ravell (Catalunya)
Les generacions que ens estem formant veiem com inèrcies d'un passat basat
exclusivament en l'interès del creixement econòmic estan repercutint negativament en
el fràgil equilibri dels ecosistemes del nostre planeta. És a les nostres mans contribuir a
fer les coses d'una manera més sostenible a partir d'ara, per aturar i revertir els efectes
d'un canvi climàtic que, de moment, sembla imparable.
Els meus desitjos per a l'any que ve són que l'escola es converteixi en un motor que
contribueixi al canvi en la forma de fer i en la forma de ser que ens ha de portar a tots a
conviure amb l'entorn en lloc d’aprofitar-nos-en. El lema d'aquest curs ens proposa
escoltar, escoltar el planeta, les necessitats socials, els desitjos de la joventut... en
definitiva, escoltar per aprendre i aprendre per canviar.

Kiss Antal
10 anys, Marista TIP Tanoda (Hongria)
M’agradaria que el 2022 ningú es posés malalt, que el Coronavirus desaparegués i que a la
meva família puguem viure feliços i tinguem tot el necessari per viure. Desitjo que entre les
persones no ens jutgem els uns als altres. També desitjo que el 2022 sigui un bon any per
a tothom. Que tothom pugui aconseguir tot allò que es proposi. Que tothom se senti a
gust amb si mateix i tinguem bona salut. També, per suposat, vull treure bones notes i
arribar a ser un bon futbolista.

Karamanoli Mariliza
2a classe de “collège”, Leontios d'Atenes (Grècia)
Acabem de passar dos anys sense precedents per a tot el món. Durant aquests dos anys hem
estat aïllats i tancats a casa, amb l’única companyia de mascaretes i antisèptics. En aquestes
circumstàncies, només desitgem trobar-nos bé i que s’acabi aquest malson. Pensant en les
persones que han mort "injustament" i molt aviat, hem d’intentar no queixar-nos i gaudir de
les coses senzilles i quotidianes que només agraïm quan n’estem privats. Així doncs, esperem
que el curs 2021-2022 sigui ple de salut, amor, alegria i solidaritat amb les persones que ho
necessiten.

Djihane Dib
17 anys, St Joseph Les Maristes de Marsella (França)
Les aspiracions, esperances, desitjos de futur quan som petites són salvar el món i fer de les
nostres mares les úniques dones de les nostres vides. Aquesta era la meva visió feliç i
romàntica d'aquest món. Però quan et fas gran sents una certa traïció, una traïció que ve de
la vida, i t'adones que la realitat és ben diferent. Ara, amb 17 anys, els meus "dolços somnis"
s'enfronten a una realitat molt diferent a la que jo aspirava. També em van recomanar somiar
però no massa, ser ambiciosa però amb moderació.
Les meves aspiracions continuen centrades en un ideal somiador i presumptuós com ara
erradicar la fam al món, lluitar per la pau a tot el planeta o fins i tot garantir la màxima
igualtat entre sexes. Des de la meva petita escala com a individu entre 7.000 milions més,
l'important seria reunir la mínima força, el mínim coneixement, el més mínim suport perquè
a la nostra societat i al món es faci justícia.
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La intuïció de Sant Marcel·lí Champagnat és un exemple
per innovar i crear al servei dels joves
Entrevista amb el Sr. Julien Monghal, delegat de la tutela
El Sr. Julien Monghal és responsable dels òrgans d’animació i gestió de la missió marista a França. Com a tal, participa al CMH
(Consell de Missió Hermitage), coordinat pel Sr. Christophe Schietse, on participa amb els responsables de Catalunya, Grècia i
Hongria.
1. Presentació personal
Estic casat i soc pare de 3 nois: Joseph (15 anys), Antoine (11
anys), Émilien (7 anys). Després d’haver obtingut el diploma
de professor, em van confiar la direcció de dues escoles sota
tutela diocesana a Clermont Ferrand; després, dos centres
maristes: "Notre-Dame des Victoires" (Primària-Secundària)
de St Pourçain-sur-Sioule (Allier) i el Col·legi "Les Maristes"

3. Sovint, quan rebem informacions de
França sobre temes educatius, la paraula
"tutela" apareix arreu. Molts germans i laics
d’altres països no saben ben bé què
significa. Ens ho pot explicar?
Sota l’autoritat del superior provincial, la tutela dels centres
té la missió de:
Garantir el caràcter catòlic del projecte educatiu davant

de Bourg de Péage (Drôme). Al setembre de 2019, el germà

el bisbe, i ser una font d’inspiració per als equips i

Provincial dels Germans Maristes em va confiar la missió de
delegat de la tutela de la xarxa francesa.

directors dels centres.

2. Fa molts anys, a mitjans del segle passat,
va sorgir una expressió que va assolir un
gran èxit: "França, país de missió". On som
ara, a França, quan es parla de missió?

vocacions de les persones i el carisma d’un fundador,

Orientar mitjançant l’experiència de la trobada entre les
per proposar respostes adequades a les obres.
Acompanyar les persones enviades en missió i les
comunitats educatives.

La xarxa francesa està formada per 13 centres repartits en 7

La tutela és membre de ple dret de les comunitats i està

diòcesis i compta amb 11.500 joves. Les mides i les

representada als diferents llocs per un delegat de la tutela.

implantacions de cadascun d’ells són molt diverses: des
d’una petita escola aïllada de 90 nens fins a un gran complex
escolar

de

2.500

alumnes,

la

ciutat

o

els

pobles,

l’ensenyament agrícola i l’Educació Nacional.

4. Quina funció realitza l’Associació
Marcel·lí Champagnat?

Les comunitats educatives volen promoure els valors del

L’A.M.C. és el suport legal del consell de servei de tutela.

nostre fundador amb el qual s’identifiquen. Portem a terme

Sota la presidència del germà André Déculty, la tutela pot

molts projectes que harmonitzen les diferents expressions

contractar els directors dels centres maristes i el personal

del projecte educatiu marista: el lema de l’any marista, les

de l’A.M.C. (un ajudant, un director de formació, un delegat

trobades juvenils, la política de protecció de menors, els

de tutela).

Equips Maristes Locals… Són temps de trobada amb

Aquesta associació reflexiona sobre el futur de la xarxa

membres de les comunitats educatives que ens permeten

marista, preveu visites de tutela i contracta els directors.

fer xarxa.

També garanteix l’animació institucional per delegació
atorgada al delegat de tutela.

5. Exactament, quin és el paper de l’Estat en
relació amb els nostres centres educatius?
Les

escoles

catòliques,

pel

que

fa

a

la

llibertat

d’ensenyament, depenen, per contracte d’associació, de
l’Estat. La conseqüència és que l’ensenyament donat ha de
respectar els programes de l’Educació Nacional. Les
contrapartides econòmiques són que l’Estat paga als
professors, i els centres reben una certa quantitat
proporcional al nombre d’alumnes per a despeses de
funcionament.
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6. APS és la sigla que s’utilitza per indicar
els responsables de pastoral. Què vol dir?
Com s’integra la pastoral en la dinàmica
escolar? Avantatges i dificultats de l’acció
pastoral en l’àmbit escolar?
Els APS són els Adjunts de Pastoral Escolar. Tenen un paper
preponderant en l’acompanyament dels directors en la
realització de la seva missió pastoral. Com a membres dels
consells de direcció, han d’il·luminar totes les situacions i
propostes del centre tot inspirant-se en l’Evangeli.
7. Quins són els desafiaments més
importants que tenen a França en el camp
de l’educació?
A nivell de la xarxa i de l’A.M.C., el repte més gran és fer que
la missió marista a França continuï creant estructures de

9. Si podem dir que l’escola marista és una
marca educativa, quins són els elements
més importants que li donen consistència?
Als nostres centres, les famílies troben un lloc de realització
per als seus fills dins d’una comunitat de valors on:
els alumnes estan segurs,
tothom se sent acollit,
tothom hi té un lloc, el seu lloc,
és fàcil establir una relació per viure l’esperit de família,
la proposta de la fe és explícita, però respectuosa amb
les conviccions de cadascú,
la intuïció de Sant Marcel·lí Champagnat és un exemple
per innovar i crear al servei dels joves.
Més que paraules, el que proposem als joves i a les
comunitats educatives, són verdaderes experiències de vida.

direcció adequades.
Pel que fa a la xarxa i els centres, hem d’afirmar la nostra
identitat fent costat a totes les comunitats per nodrir-les,
inspirar-les i acompanyar-les en l’expressió del seu carisma,
seguint les passes de Sant Marcel·lí Champagnat.
Als centres, cal ser dinàmics en les propostes educatives,
perquè França experimenta una davallada de natalitat. El
seu impacte causa problemes de contractació des de fa 2
anys a les escoles infantils catòliques. Per tant, hi ha
preocupació en alguns centres, que pot ser canalitzada per
un factor intern: la qualitat i el dinamisme pedagògic de
cada centre, i per un factor extern: el dinamisme local del
territori.
8. França és un país amb una societat força
multicultural. Com afronten aquest fet de
manera que esdevingui un enriquiment
social i es vencin les reticències que puguin
tenir alguns sectors?
El multiculturalisme present a la societat francesa també
s’expressa als centres, que són microsocietats. Hem d’estar
especialment atents a l’obertura en el diàleg interreligiós per
lluitar contra qualsevol ideologia que pugui perjudicar el
desenvolupament dels joves.
Per descomptat, els alumnes que venen als nostres centres
provenen d’orígens i religions diferents. Tothom s’ha de
sentir acollit i respectat. Per aquest motiu, la manera
d’acollir a l’altre que és diferent de mi és dir clarament qui
som i precisar senzillament el que viurem junts. Després
arriba el moment de la trobada i el descobriment mutu en
un marc conegut i acceptat. Seguidament es crea el
compartir, i l’esperit de germanor amara les relacions i el
clima del centre.
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L'estiu marista a les obres educatives!
Catalunya
Escoles

(Santa Coloma), el Pinar (Rubí) i Lleida (un total de més de 90

L'oferta marista d’activitats d’estiu ha aconseguit que els

professionals) han planificat activitats per als dos mesos

nens, nenes i adolescents puguin viure un temps de lleure

d’estiu: jocs d’aigua, descoberta de nous entorns i

de qualitat, que permeti seguir adquirint competències i

experiències, excursions i colònies per diferents indrets de

habilitats. En un ambient distès, a través del joc, de l’esport i

Catalunya… S’ha potenciat la imaginació amb tallers creatius

d’altres

valors

i gimcanes, s’han consolidat aprenentatges mitjançant el joc,

fonamentals com l’amistat, la solidaritat, la igualtat i s’han

i s’ha empoderat els infants i joves perquè se sentin

reforçat hàbits i conductes saludables. Les escoles ho han

estimats, escoltats i valorats.

aconseguit organitzant casals i campus esportius amb totes

Escola Mirall

les mesures de seguretat recomanades i complint amb la

Després d’un any sense poder fer formacions presencials,

normativa vigent.

l’Escola Mirall (escola per a educadors en el lleure) ha reprès

Moviments juvenils

la presencialitat aquest estiu dels cursos de monitors/es!

Des dels caus i associacions dels moviments juvenils

Animadors i animadores dels moviments juvenils maristes

maristes s’ha treballat de valent per poder oferir activitats

CMS i Fajmacor, així com altres joves, han dedicat el seu

d’estiu adaptades a la situació actual. Mitjançant grups de

temps a formar-se per poder seguir fent el seu servei com a

convivència i tenint en compte les mesures de seguretat

educadors i educadores en el lleure. Del 23 d’agost al 3 de

vigents, s’han pogut fer campaments, colònies, rutes i camps

setembre va tenir lloc el curs de monitors/es de lleure a

de treball en diversos indrets.

Barcelona, als espais de l’escola Maristes Sants-Les Corts.

Obres socials

Van ser dues setmanes intenses de formació en pedagogia,

Les obres socials maristes han ofert a més de 800 infants i

psicologia,

joves unes vacances ben merescudes. Els equips de les

ambiental, educació per la salut i moltes altres matèries que

obres socials de Gabella i Fundació Escó (Barcelona), Rialles

impliquen la tasca d’un educador/a en el lleure.

propostes

educatives,

s’han

treballat

recursos

i

tècniques

d’animació,

educació

Hongria
De nou l’estiu ha portat un munt d’activitats pels nens i joves dels centres maristes malgrat la pandèmia no ha permès la
presència de voluntaris ni estrangers ni locals. Després del tancament quasi total durant la primavera els alumnes maristes
desitjaven amb totes les forces les activitats estivals. A Karcag l’escola Marista Szent Pál va organitzar un casal de dues
setmanes, el TIP tanoda a oferir dues setmanes més de casal i unes colònies al llac Balaton. A Esztergom es va realitzar un
casal d’estiu de quatre setmanes durant el mes de juliol i unes colònies al mes d’agost.
La presència dels nens i nenes ha estat molt alta durant totes les activitats i tots han fruit d’un estiu alegre i ple de diversió i
valors.
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