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L'actualitat de la Província L'Hermitage

La Xarxa Internacional de Comunicació comença a caminar 
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El germà Gabriel Villa-Real serà el nou Provincial de L'Hermitage 

El germà Superior general, amb el seu Consell, després

d'estudiar la consulta que s'ha fet a tots els germans de la

Província L'Hermitage, han decidit nomenar el germà

Gabriel Villa-Real nou Provincial de L'Hermitage per a un

període de tres anys. 

El germà Gabriel començarà el seu mandat a l'estiu, durant

la celebració del Capítol provincial, que tindrà lloc entre els

dies 3 i 7 de juliol. 

Ernesto Sánchez, germà Superior general, ha agraït al germà

Gabriel la seva generositat en acceptar aquest servei de

lideratge de la vida i la missió marista de la Província. 

Alhora, també ha agraït al germà Pere Ferré, actual

Provincial, els anys de servei que ha fet a l'Institut,

acompanyant les diferents realitats de la Província,

especialment en aquests temps complicats de pandèmia. 

Gabriel Villa-Real va néixer a Barcelona l'any 1967.

Actualment és Vicari provincial, delegat de protecció a la

infància de la Província L'Hermitage i coordinador de l'Equip

Europeu de Protecció. 

Que Maria, la nostra bona mare, i Marcel·lí Champagnat,

il·luminin els seus passos. Enhorabona, germà Gabriel.

Gràcies, germà Pere. 

El Consell General de l’Institut va posar en marxa, fa mesos,

a través del seu Secretariat de laics, un Fòrum Internacional

mundial dirigit als Maristes de Champagnat, amb el lema

“Acollir, cuidar, viure i compartir la nostra vocació”. 

Aquest Fòrum Internacional és un bonic camí de quatre

anys (2021-2024), de reflexió i discerniment compartit entre

laics, laiques i germans. A dia d’avui, a la Província

L’Hermitage, animats pel Secretariat de Laics provincial, hem

viscut la segona etapa del Fòrum amb quatre tallers que han

tingut molt bona participació. Les temàtiques dels tallers

han girat al voltant de la vocació marista i la vocació laical;

els itineraris formatius i l’acompanyament dels processos

vocacionals; la vinculació al carisma i les possibles

estructures associatives, jurídiques i canòniques per al laïcat

marista.  

Aquests són temes rellevants actuals i de futur relacionats

amb la vitalitat del carisma i amb el nostre camí de comunió

com a Família Carismàtica Global. 

La pròxima etapa del Fòrum Internacional serà una trobada

presencial al mes de novembre del 2022. 

Fòrum Internacional de la vocació marista laical 



Les escoles i les obres socials maristes de la Província

L’Hermitage hem rebut la certificació de Keeping Children

Safe que ens acredita com a xarxa que ofereix espais segurs

als infants i joves i que respecta els seus drets. Som l’única

xarxa de Catalunya que té aquest reconeixement i ens

omple de satisfacció poder-ho compartir amb tota la nostra

comunitat. 

Aquesta certificació és una molt bona notícia per als

Maristes. En total, en tota la Província tenim certificades

totes les obres educatives, un total de 44 entre escoles i

obres socials, 24 de les quals són a Catalunya. 

Certificar les escoles i les obres socials amb Keeping

Children Safe significa aplicar els estàndards internacionals

d’aquesta prestigiosa organització independent d’abast

internacional i sense ànim de lucre en la defensa i la

protecció dels infants. Els estàndars de KCS valoren el

compromís de les persones que treballen amb infants i

joves per assegurar que les seves organitzacions compleixen

amb les responsabilitats que estableix la Convenció de les

Nacions Unides sobre els Drets dels Infants per protegir

nens i nenes de totes les formes d'abús, negligència,

explotació i violència. 

Aquests estàndars, reconeguts a nivell mundial, es basen a

tenir unes polítiques que expressin un compromís

institucional, a identificar les responsabilitats de tot el

personal d'una institució, a establir procediments de

protecció de qualitat que prevegin entorns segurs, a

sensibilitzar els adults i a formar-los, a treballar per

l’empoderament d’infants i joves i a revisar de manera

periòdica les mesures de protecció. 
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Els Maristes de la Província L’Hermitage,
certificats per Keeping Children Safe 

Els Maristes ja fa temps que estem completament implicats

en un canvi de cultura institucional, lliure i convençut, que

ens porta a treballar sense pausa en el procés de prevenció i

protecció dels drets d’infants i joves des de tots els nivells de

les nostres obres educatives.  De fet, ja des del 2011 estem

desenvolupant i implementant protocols de prevenció i de

protecció dels infants en totes les etapes de les escoles i a

les obres socials i treballant la protecció amb materials

pedagògics específics des d’Infantil-3 anys fins a Batxillerat. 

De manera paral·lela, Maristes Catalunya estem col·laborant

amb altres organitzacions que tenen objectius afins als

nostres. Entre altres, hem participat en la redacció de la

norma de l’Asociación Española de Normalización (UNE) CTN

165/GT Prevención de la violencia frente a menores y

personas en situación de vulnerabilidad i hem format part

de l’equip d’experts que, amb EDUCO, hem creat una guia

per implementar una política de protecció de la infància per

a tots els centres de Primària i Secundària d’Espanya. 

Amb aquest treball en xarxa pretenem contribuir al canvi de

mentalitat i de la cultura organitzacional del que entenem

com a “safeguarding policy”, és a dir, de tot allò que

afavoreix que els drets dels infants i joves no solament

siguin respectats, sinó que els mateixos nois i noies siguin

reconeguts com a subjectes de drets i protagonistes, amb la

seva participació, de la implementació de qualsevol política

de prevenció, promoció i protecció dels seus drets

inalienables.

Escaneja o fes clic al codi QR per a

més informació de Keeping

Children Safe

https://www.keepingchildrensafe.global/
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Ens preparem per a la Pasqua (1)

Amb Crist. Fem camí amb Jesús i vivim la passió amb Ell. 

Renovem. Junts, en comunitat podem cocrear el Regne de

Déu des del compromís amb les persones i la societat. 

La mirada. Una nova mirada que ve de la profunditat i ens

fa comprendre la realitat diferent i comprometre'ns a ser

part del canvi. 

Pasqua de les Avellanes: Amb Crist, renovem la mirada! 
L'Equip de Pasqua ja ho tenim tot a punt per poder tornar a

celebrar la Pasqua presencialment, al Monestir de les

Avellanes. Volem viure com a joves la passió, la mort i la

resurrecció de Jesús de Natzaret. Cada any escollim un eslògan

que ens acompanya durant la Pasqua. Enguany el lema és

“Amb Crist, renovem la mirada!” 

Pasqua familiar: Escolta!  
Les famílies també estan preparant la Pasqua Familiar a Llinars del Vallès: quatre dies de convivència intensos, amb activitats

pensades amb molta cura per als infants, adolescents i adults. Quatre dies de celebracions, d'espai per pair el dia a dia,

connectar amb el bon Déu i omplir el sarró personal de pau. I després d'aquests dos anys llargs de pandèmia i dels reptes

que aquest món ens planteja, creiem que és una experiència més necessària que mai. El lema que ens convoca a Llinars us

sonarà ben familiar: Escolta! I des d'aquí compartirem celebracions, cants, jocs, pregàries, teatre i excursions.  

Pasqua dels moviments 
Els joves del CMS i FAJMACOR també estan preparant la Pasqua amb les seves associacions i moviments en diferents indrets

de Catalunya. Com sempre, activitats, jocs i moments de reflexió per viure la resurrecció de Jesús.  

L'any 2022, la nostra Quaresma se centrarà a escoltar el

nostre cor, escoltar les emocions dels altres i escoltar l'Amor

de Déu. Un programa per ajudar-nos a sentir-nos més

serens i més tranquils els uns amb els altres, a caminar

sempre una mica més cap a Déu. 

A primària, per començar la Quaresma, ens vam trobar a la

Capella per a una cerimònia de les Cendres. Va ser un temps

viscut i compartit amb el germà Jean-Claude i el germà

Christian, recentment arribat entre nosaltres. 

Catalunya

França
Des del desembre els nostres alumnes treballen la

Comunicació No Violenta (CNV) i hem decidit ampliar aquest

enfocament durant la Quaresma. No va ser Jesús l'inventor

de la CNV? 

Els nens reben de Jesús una missió CNV diferent cada

setmana per intentar posar-la en pràctica amb un amic

Smiley, però també amb tots els qui els envolten. Un treball

de conjunt de la vida escolar i la pastoral per suavitzar els

cors! Fins i tot els adults tenen un amic Smiley per mimar!

Dolçor assegurada a Champagnat! 

Cada esforç de Quaresma es proposa a partir dels Evangelis

de cada diumenge. Així doncs, els infants van rebre el seu

primer “camembert” de la roda de la Quaresma al final de la

celebració de les Cendres! ESCOLTEM Déu, les nostres

emocions i el nostre cor per intentar sentir-nos cada cop

més a prop de Jesús, més a prop dels altres. 

El germà Jean-Claude també va suggerir que netegessin

l'habitació del cor pregant, sent menys llaminers i ajudant

els qui els envolten! Un programa preciós. 

Tot seguit els germans van imposar les cendres a cadascú. 
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En tot el món catòlic comença la quaresma amb el dimecres

de cendra. Com ho vam viure aquí a Hongria? Doncs a

Karcag, l’escola “Szent Pál Marista Általános Iskola”  es va

desplaçar a la Parròquia per fer la imposició de la cendra i

pregar per la Pau, tal com ens va recomanar el Papa

Francesc. Cada classe va preparar una pregària per la Pau i

un representant de cada curs la va llegir. També per classes

es pren un compromís de bona acció cada dia. El nen o nena

que porta la pregària del matí elegeix un compromís, i a la

tarda es revisa com ha anat. 

Després de dos anys consecutius on vam passar la

Quaresma a casa, lluny de les aules, aquest any esperem

viure aquest període de preparació per a la Resurrecció de

Jesús a les nostres comunitats escolars. A partir del lema

“Escolta!” convocarem els infants a un viatge espiritual vers

Pasqua a través de la Paraula de Déu, la pregària, el

recolliment i les accions de solidaritat. Els nostres alumnes

estaran cridats a aprofundir en la interioritat a partir del

material educatiu que ofereixen els Equips de Pastoral i a

preparar-se per buscar i seguir el camí de l'amor, el sacrifici i

la resurrecció de Jesucrist. Aquest material inclou fragments

de l'Evangeli, textos escrits per teòlegs ortodoxos i catòlics,

oracions i projectes d'acció. 

Enguany també tenim la possibilitat de celebrar les

cerimònies religioses, perquè els infants puguin participar

de la vida litúrgica de l'Església. Els nostres alumnes catòlics

participaran a la missa i al Viacrucis. Els alumnes ortodoxos

participaran als càntics en honor a la Mare de Déu.

Paral·lelament, els Joves Maristes de Grècia seran a les

Avellanes per participar, plens d'entusiasme, a les

cerimònies de Setmana Santa que prepara l'Equip dels

Maristes de Catalunya per a la Missió. 

Hongria

Grècia

Els compromisos estan extrets de la proposta del Papa

Francesc per aquesta quaresma: ser positiu, saludar, no

criticar, ajudar quan es veu una necessitat... Abans de

Setmana faran el camí de la Creu que va crear el Papa

Francesc per als nens. Es farà a les perifèries de Karcag. 

Al TIP (Tanuló Ifjúsági Pont), la majoria del nens són de

l’Escola. Només el grup de grans venen de fora. Cada

setmana pengen al Facebook una pregària que després ( o

abans) fan ells al centre. El grup de grans faran el camí de la

Creu abans de Setmana Santa. 

A la fi del trimestre, els professor tenen un matí de recés i

faran el camí de la Creu com a Claustre junt amb els

educadors del TIP. 

Al centre social “A Mi Házunk” d’Esztergom vam començar la

quaresma el dia següent, ja que els dijous és el dia que ens

trobem per pregar tots junts. Vam fer una missa per a nens

(primera vegada que es feia) i la imposició de la cendra. Els

nens i educadors van estar molt actius amb els cants. Cada

dijous Es fa la pregària de quaresma, aquest any centrada

en el tema de la pau. A partir de l’Evangeli es fa una petita

catequesi. 

Els Educadors ens desplaçarem a una petita muntanya per

fer el Camí de la Creu 

La crida als nostres alumnes a viure el missatge de la

Resurrecció es fa sempre a través d'accions solidàries que

organitzem als col·legis maristes de Grècia. Els infants

recapten fons, ofereixen productes de primera necessitat a

persones en dificultats i així es consciencien i somnien amb

un món més just i unit, palès en els nostres pensaments,

paraules i accions. El missatge de la Resurrecció perdura

entre nosaltres quan les nostres accions estan inspirades

per l'amor i ofereixen als nostres semblants una vida plena

de dignitat, amor i respecte. 

Ens preparem per a la Pasqua (2)
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La fundació Határtalan Szív ja fa 20 anys que realitza una

tasca socioeducativa als afores de la ciutat d’Esztergom

entre nens i famílies amb alt risc social. 

Les activitats van començar amb l’arribada dels Germans

Maristes l’any 1999 al barri gitano de Töltés utca, on l’any

2002 van fundar el centre A Mi Házunk amb l’objectiu de

donar una resposta educativa als més de 70 nens i joves que

vivien en aquell barri. La nostra feina, ara també, es fa tant

de matí com de tarda, i entre els nostres objectius volem

obrir les expectatives de futur dels assistents i aconseguir

que acabin els estudis mínims obligatoris. 

Aquest any fem una ullada als últims 20 anys. Durant tots

aquest temps hem treballat amb molts companys

formidables que ens han acompanyat en la nostra tasca. Per

això vam pensar que seria una bona idea fer una sèrie

d’esdeveniments per celebrar tot el que hem viscut al llarg

d’aquest camí. 

Vam començar el 7 de gener amb una trobada amb els

antics i els actuals treballadors. El G. Péter va recordar els

primers anys de fundació i construcció del centre i la

directora Mészárosné Nagy Angéla va presentar els

programes actuals i els plans de futur. 

El dia 31 de gener vam celebrar un dia de portes obertes en

el qual vam acollir totes aquelles persones interessades en

la nostra missió, a més de tots els claustres de les escoles

infantils i de primària de la ciutat. Els assistents van poder

veure les activitats quotidianes que es realitzen al centre. 

També vam programar una taula rodona social oberta a

tothom el dia 16 de febrer. El tema de diàleg va ser el treball

amb infants i famílies en risc d’exclusió social. La taula

rodona la va dirigir la directora del centre i hi van assistir

persones de diferents centres educatius i socials de la ciutat

d’Esztergom. 

El dia 5 de març celebrar un dia festiu amb tots els infants i

joves del centre. Hi va haver jocs i música, i vam compartir el

pastís d’aniversari. 

Encara queden dos actes pendents a realitzar: el proper 19

d’abril es farà un acte institucional amb una conferència

pedagògica i el 14 de maig celebrarem un dia de la família

obert a totes les persones amb les quals estem en contacte. 

El centre A Mi Házunk repassa els seus 20 anys de vida 

Hongria
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II Assemblea de la Xarxa Marista de Solidaritat Internacional 

Els rostres de 86 persones, procedents dels cinc continents,

van concentrar-se l’1 de febrer a la pantalla dels ordinadors

per participar en línia a la II Assemblea de la Xarxa Marista

de Solidaritat Internacional (RMSI). El missatge del XXII

Capítol general dels Germans Maristes, celebrat a Rionegro

(Colòmbia) l’any 2017, va titular-se “Caminem com a família

global”. Ja s’ha posat en marxa una Xarxa Global Marista

d’Escoles i també la Xarxa Marista de Solidaritat

Internacional. El Secretariat de Solidaritat, amb seu a Roma,

i els representants de les regions maristes han impulsat

aquesta Segona Assemblea, a la qual la Província

L’Hermitage s’hi ha fet present de manera activa. 

Les realitats en els 80 països amb presència marista són

molt diverses. Els instruments d’intervenció com fundacions,

associacions, ONGDs... són múltiples i variats. Cada

Província, per història i tarannà, té la seva manera

d’organitzar-se. Les obres socials es consideren en alguns

llocs dins de les obres educatives. En altres llocs

s’encabeixen dins de les obres de solidaritat. Unes

organitzacions són d’abast territorial local, interprovincial,

internacional... 

Unes fórmules complexes per intentar atendre el millor

possible una realitat humana (personal i social) pobra,

marginada, que viu en situacions dramàtiques i fins i tot

tràgiques. Aquesta complexitat gaudeix de la força

carismàtica marista que uneix tothom en un mateix impuls.

Es tracta ara d’articular tantes possibilitats com existeixen i

crear sinèrgies i ponts entre les diferents presències

maristes al món. 

Els treballs dels cinc grups de treball, educació solidària,

drets de la infància, ecologia, obres socials i ONG, van

començar el dia 4 i van continuar el 9 de febrer, per

preparar la segona sessió general del 16 de febrer de 2022,

que va servir de posada en comú i de cloenda. Van ser-hi

presents els germans superior general, vicari general i

conseller general enllaç, així com els diversos responsables

dels organismes de solidaritat amb seu a la Casa general.

Aquests objectius no es redueixen a obres socials sinó que

volen suscitar la complicitat i el compromís de totes les

persones vinculades a l’Institut dels Germans Maristes.

Molts cors, moltes mans i un mateix ideal. 

G. Lluís Serra
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Vols fer voluntariat?

Encara recordo la primera vegada que van venir joves

catalans a Esztergom (Hongria) a realitzar dues setmanes de

voluntariat. Tothom estava molt expectant de com

funcionaria el treball entre uns voluntaris i uns destinataris

que no tenien una llengua comuna. De manera sorprenent,

a partir del segon dia tot va anar sobre rodes. La llengua no

va ser un problema per entendre’s. Les ganes d’ajudar i

d’acollir d’uns i altres va facilitar una excel·lent experiència

per a tots, tant voluntaris com destinataris. Durant aquella

primera experiència es va demostrar que l’esperit de la

missió marista ens unia tan fort que ni les diferències de

llengua ni de cultura no podien impedir l’enteniment mutu.

Aquesta experiència s’ha repetit durant molts anys i a

diferents llocs (excepte els dos últims estius degut a la

pandèmia). Més d’un centenar de joves han treballat, aprés,

ajudat... en diferents accions de voluntariat internacional

organitzades als diferents països de la Província (França,

Grècia, Catalunya, Hongria). Totes elles han estat positives

tant per als centres que acollien com per als voluntaris que

realitzaven l’acció. 

Sens dubte tant els voluntaris com els destinataris que han

viscut aquestes experiències podrien enumerar la quantitat

de valors que el voluntariat ha aportat a la seva vida:

vivències, coneixements, amistats, estimació, solidaritat,

empatia... i una inacabable llista de coses rebudes.

Així, aquesta primavera es posa en marxa el protocol de

voluntariat internacional de la Província. La intenció del

protocol és promoure el voluntariat provincial tant a nivell

local com internacional. Vol fomentar i coordinar les accions

de voluntariat a nivell internacional. L’objectiu és que

aquestes experiències siguin accessibles a la majoria de

persones vinculades a la institució marista, no solament als

joves dels moviments. L’experiència ens diu que només un

procés ben marcat i coordinat pot garantir una experiència

excel·lent per al voluntariat. Per això creiem que són clau les

directrius clares que proporciona el protocol.

Animem a qualsevol marista de la Província (jove i no tan

jove, estudiant, pare-mare, educador...) a cercar l’acció de

voluntariat més adequada per a ell o ella on pugui aportar el

seu granet de sorra per fer d’aquest món un lloc millor. 

G. Pau Tristany

Si vols fer voluntariat dins la Província envia un correu electrònic a
solidaritylh@champagnat.org

mailto:solidaritylh@champagnat.org
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La Xarxa Internacional de Comunicació comença a caminar 

Departament de comunicació: redissenyar l’àrea de comunicacions, amb més presència laical i atenció al públic més jove.  

Consciència de família global: millorar la comunicació i la nostra visió com a família global. 

Imatge corporativa: desenvolupar una proposta d’imatge corporativa global a nivell de l’Administració General, i

compartida amb tot l’Institut. 

Imatge pública en la societat: desenvolupar mecanismes per donar a conèixer la vida marista (espiritualitat, missió, acció

social, testimoni de santedat) a tots nivells.  

El 16 de desembre es va celebrar la primera reunió de comunicadors de tot el món, a la qual vam participar representants de

L’Hermitage, i que va tenir continuïtat amb una segona trobada, el 3 de març del 2022.  

La intenció d’aquestes trobades és crear una xarxa de comunicació per promoure i enfortir l’Institut com una família global.

D’acord amb el projecte 13 del Pla estratègic de l’Institut, “Missatgers de pau”, l’objectiu d’aquesta xarxa de comunicació és

desenvolupar una millor comunicació interna i externa per conrear el sentit de pertinença, superar fronteres geogràfiques i

existencials i projectar la missió marista en la societat.  

A partir d’ara, la xarxa de comunicacio en l’àmbit marista se centrarà en quatre grans àrees de treball:  

Imma Amadeo
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Recta final per a la presentació de treballs
al Premi Montagne 

Comença el compte enrere per a la convocatòria del 10è Premi Jean-Baptiste Montagne, que reconeix les experiències

innovadores i les bones pràctiques a les obres educatives de la Província L’Hermitage. 

Recordeu que el termini de lliurament dels projectes acaba el 15 de maig i el veredicte es farà públic durant el mes de juny. 

El premi Jean-Baptiste Montagne està convocat pel Consell de Missió de la Província L’Hermitage. Us encoratgem a participar-

hi i esperem que aquests reconeixements continuïn animant els educadors i educadores de les obres educatives de la

Província a seguir treballant pel present i el futur dels infants i joves que els són confiats.
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Visita del papa Francesc a Grècia 

Una reunió amb els sacerdots catòlics, les congregacions

i els representants d'institucions. 

Una missa celebrada pel papa Francesc. 

Una trobada amb joves –nois i noies– de confessió

catòlica. 

Amb gran alegria vam rebre sa santedat, el papa Francesc,

durant la seva visita a Atenes, del 4 al 6 de desembre de

2021, convidat per la presidenta de la república grega, Sra.

Aikaterini Sakellaropoulou. 

El Sant Sínode de Prelats de l'Església Catòlica de Grècia ha

subratllat que “Aquest viatge del successor de sant Pere al

país on Sant Pau va predicar la Resurrecció de Jesucrist va

fer que els nostres cors s'omplissin de joia espiritual. Els

ciutadans d'Atenes van donar la benvinguda al qui lluita per

la reconciliació dels pobles i per la unitat dels cristians”. 

En el marc de les trobades del sant pare amb els fidels de la

nostra Església local hi va haver: 

Hi van participar els Germans Maristes de Grècia, juntament

amb directius, professors i membres del personal

administratiu i tècnic, així com els alumnes catòlics dels dos

col·legis maristes (Atenes i Néa Smyrni). Les nostres escoles

han contribuït a una bona organització i animació espiritual;

a més, van oferir l'equipament material i tècnic. 

Cal destacar que durant la missa oficiada pel papa Francesc,

el Cor Ambitus del col·legi marista de Néa Smyrni (preparat

per la Sra. Aikaterini Vassilikou) i el Cor Vox Fortis del col·legi

marista d'Atenes (preparat pel Sr. Vassilis Giotis) van cantar

sota la direcció del Sr. Joseph Akepsimas, 

La presència del sant pare va reforçar la unitat de l'Església

catòlica de Grècia, que és una minoria formada per fidels de

diverses nacionalitats i llengües, mentre que per als joves va

ser una crida a la fe i al redescobriment de l'Evangeli i de la

nova vida en Jesucrist. 

Al final de la seva adreça als joves, el papa Francesc va dir: 

“Escollir és un repte. És enfrontar-se a la por davant el que és desconegut, sortir de la uniformitat aclaparadora, decidir de ser

responsable de la pròpia vida. Per prendre bones decisions no hem d'oblidar mai que les decisions correctes sempre afecten

els altres, no només a nosaltres mateixos. Aquestes són les opcions per les quals val la pena arriscar-se; aquests són els

somnis que cal fer realitat: els que requereixen valentia i que impliquen els altres. Desitjo que tingueu esperança gràcies a

Déu, el Pare que us estima. Cal esperar, sempre junts. Endavant tots junts!”

Maria Kokkalaki 
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Si pogués canviar el món, començaria per... Una qüestió difícil, veritat?

Sempre m'he preguntat pel que podria fer jo, però he arribat a la conclusió

que canviar el món no ho pot fer només una persona. Actualment, hi ha

visions molt diferents del que seria el món ideal per a tothom; sense guerres,

sense discriminacions de cap mena, amb igualtat... amb tantes coses que en

sortiria una llista molt llarga. Totes aquestes premisses s'haurien de complir

perquè el món pogués canviar i arribéssim a aquella "felicitat" de la qual

tothom parla. Per començar a canviar el món jo mateixa, el primer que faria

seria informar-me del que realment la gent vol que canviem, perquè és

probable que no tothom tingui les mateixes preferències. La informació és el

primer que hem de captar, perquè el coneixement farà que puguem fer el

canvi. Hi ha molts problemes a la societat global: l'atur, la falta de recursos en

aquesta època de pandèmia, els problemes polítics, la qualitat del treball, la

corrupció, el frau, la contaminació, el racisme, l'homofòbia, etc. Seria

incoherent pensar que tot això canviarà a l'endemà, així que el que hem de

començar a fer és buscar l'estabilitat, una cosa molt difícil, però que si

tothom s'hi implica, es pot aconseguir.

Si pogués canviar el món, començaria per... la tristesa a la cara dels infants.

Procuraria que tots els infants del món no ploressin més. Però per què ploren?

Potser estan plorant per la guerra que fa estralls a prop d'ells; ploren perquè potser

hauran d’abandonar les seves cases i navegar cap al desconegut. Quan passejo per

la ciutat, veig infants que viuen en la pobresa més gran. Quan miro la televisió, veig

infants maltractats en cos i ànima. 

M'agradaria canviar-ho tot amb una vareta màgica. Desitjo que tots els qui governen

els països facin somriure els nens i treballin per la pau arreu del món. 

pels delictes, la maldat, la violència i tot tipus de coses dolentes. Que no hàgim de

tenir por que en qualsevol moment o en qualsevol lloc ens ataquin, ens robin, etc.

Que pugem passejar sols sense por fins i tot en un carrer fosc. 

pel virus. Perquè a la fi puguem ser “lliures” i no calgui viure darrere de la

mascareta. Que puguem anar on sigui i no morin milers de persones pel virus. 

pels judicis als altres. Que puguem fer qualsevol cosa sense pensar què diran els

altres o  sense que ens critiquin pel que fem. 

pels diners. No és bo que al món d’avui algú no tingui diners perquè no és ningú.

Però què passa si realment no tenim diners o no ens arriben per les coses mínimes

que voldríem? Voldria acabar amb la pobresa i la gana al món. Tots seriem iguals i

no ens diferenciaríem segons si som pobres o rics. 

Si pogués canviar el món començaria...

Si pogués canviar el món començaria per... (1)

Jana López Samitier

Jean Makarounis 

Farkas Dzsenifer 

Batxillerat, Maristes La Immaculada (Catalunya)

Classe E1  Escola Primària “Saint – Denis”, Néa Smyrni (Grècia)

8è primària, Szent Pál Marista Általános Iskola (Hongria)



aturar la guerra al món

aturar el malbaratament

ajudar els pobres, els sense sostre

fer que la Covid desaparegui

difondre la pau entre tots els homes

construir ciutats florides

utilitzar la bicicleta, el patinet i els cavalls

eliminar la desigualtat

eliminar la violència al món

reduir la contaminació

garantir que tothom visqui amb el mínim necessari

protegir la natura, els animals

crear un llenguatge universal

passar més temps amb els meus amics

lluitar contra el racisme perquè tots som iguals

fer que la gent mesquina es torni simpàtica

lluitar contra l'assetjament escolar

curar els malalts, ajudar els discapacitats

fer que les persones siguin immortals

fer desaparèixer la caça furtiva

fer desaparèixer la fam del món

confiscar l'arma nuclear

aturar l'escalfament global

ajudar els nens malalts i orfes

prohibir les armes de foc a la terra

fer que el somriure sigui obligatori

escoltar els altres

ensenyar bones maneres a les persones

dir a les persones que m'envolten que facin un esforç cada dia

fer donacions als hospitals perquè els nens tornin a somriure

despertar la gent que no vol saber res de res

donar més atenció a la meva família

construir cotxes voladors

educar bé els humans

eliminar les persones estúpides

prohibir la caça

Si pogués canviar el món començaria per...
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Si pogués canviar el món començaria per... (2)

Escola Joan XXIII - Mulhouse
Alumnes de CE2 – CM1 – CM2 (França)



Treballo a Notre-Dame de l’Hermitage des de l’1 d’agost de

2017. Em van contractar com a responsable de l’hostatgeria,

una tasca específica que abans no existia. Em vaig fer càrrec

de les tasques de gestió de l’acollida i de l’hostatgeria que,

anteriorment, assumia el germà Xavier Barceló. Abans,

menava un hotel a l'Alsàcia que vaig gestionar durant

gairebé 10 anys. 

En continuïtat amb les meves funcions des de l’1 d’agost de

2017, estic al servei de la casa, amb l’objectiu d’unificar-ne la

gestió. Em relaciono amb les diferents persones que

treballen i/o viuen a l’Hermitage. Faig avançar les coses,

intento trobar solucions. Parlem d’una gestió global de la

casa, per  dur a terme el seu desenvolupament. 

Notre-Dame de l’Hermitage continua sent el lloc fundacional

de la congregació. És la casa-mare, per tant, tot un símbol

per als germans i els Maristes de Champagnat. Els qui hi

viuen o els que només hi són de pas es troben en connexió

directa amb la Font, amb el Fundador i allò que l’animava. És

un lloc d’enriquiment, de pelegrinatge, un lloc que traspua

sentit. 

"Necessitem germans”: aquestes paraules són a la base del

compromís de Marcel·lí Champagnat i mostren clarament la

importància de l’aspecte fratern en la seva missió. Al meu

entendre, Marcel·lí donava tot el que tenia pel bé dels seus

germans i dels infants/joves. 

El veig com un home bo, ple d’humanitat, voluntariós,

valent, amb visió de futur i benvolent. 

Estem en comunicació

permanent, per garantir

el bon funcionament de

la casa. La relació amb el

superior i la comunitat

es basa en la confiança i

el respecte mutus. Les

relacions són agradables

i serenes; formem un

equip amb l’objectiu

d’aconseguir la millor

acollida possible a les

persones que venen a

l’Hermitage. 

Em vaig sentir molt ben acollida per la comunitat quan vaig

arribar el 2017. 

Les reserves han anat en augment des del 2019. Aquest any

2019 havia estat molt positiu, amb un resultat molt millor

que en anys anteriors. L’anàlisi de les previsions per al 2020

també semblava molt encoratjadora, però l’arribada de la

pandèmia i el primer confinament que va començar a

França el 17 de març del 2020, van frenar brutalment

l’activitat. 

Hem estat sotmesos a tres confinaments successius a

França, a causa de la pandèmia i, com a qualsevol part del

món, això va provocar una aturada brusca de la nostra

activitat. 
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Benvinguts! Estarem encantats d'acollir-vos!

1 .  P r e s e n t a c i ó  p e r s o n a l

2 .  F a  p o c s  m e s o s ,  v o s t è  v a  s e r  n o m e n a d a
d i r e c t o r a  d e  l a  c a s a  d e  N . D .  d e  l ’ H e r m i t a g e  i
c o o r d i n a d o r a  d e l  s e u  E q u i p  D i r e c t i u .  Q u i n e s
s ó n  l e s  s e v e s  f u n c i o n s ?  

3 .  S i  h a g u é s  d ’ e x p l i c a r  q u è  r e p r e s e n t a
l ’ H e r m i t a g e  p e r  a l s  g e r m a n s  i  e l s  
M a r i s t e s  d e  C h a m p a g n a t ,  q u è  d i r i a ?  

4 .  Q u è  r e p r e s e n t a  M a r c e l · l í  p e r  a  v o s t è ?  

5 .  Q u i n e s  s ó n  l e s
s e v e s  r e l a c i o n s
a m b  e l  s u p e r i o r  i
l a  c o m u n i t a t
m a r i s t a ?

6 .  A b a n s  d ’ a q u e s t  n o u  c à r r e c ,  v o s t è  a s s u m i a
l a  r e s p o n s a b i l i t a t  d e  l ’ h o s t a t g e r i a .  Q u i n a
v i t a l i t a t  t e n i a  a b a n s  d e  l a  p a n d è m i a ?  

7 .  I  q u i n e s  r e p e r c u s s i o n s  h a  t i n g u t  l a
C O V I D - 1 9 ?  

Els llocs maristes són un punt de referència mundial per a les persones que, d’una manera o altra, participen de l’espiritualitat, la

comunitat i la missió vinculades a l’obra fundacional de sant Marcel·lí Champagnat. Visitar, especialment com a pelegrins, Rosey, La

Valla o l’Hermitage... és una experiència que toca el cor i deixa una empremta inoblidable. La implantació de l’obra marista a 80

països dels cinc continents fa que aquests indrets assoleixin un atractiu vinculat al carisma. La Sra. Caroline Martin, des de l’1 de

setembre d’enguany, ha assumit les funcions de directora de la casa de N.D. de l’Hermitage. Parlem-hi.  

Entrevista a la Sra. Caroline Martin, directora de la casa
de N.D. de l’Hermitage



El sector del turisme i l’hostaleria en general es troben són

dels qui més ha patit la pandèmia. L’Hermitage no n’és una

excepció. Les dificultats van reduir les reserves a gairebé cap

durant diversos mesos. A poc a poc, uns quants grups

francesos han anat fent estades a casa nostra en diverses

ocasions, respectant les normes sanitàries. A la vegada,

aquestes limitacions sanitàries força exigents també van

suposar un fre per a les reserves i mantenien una sensació

de por i desconfiança. Molta gent va renunciar a viatjar. Per

part nostra, hem fet tot el possible per respectar les normes

i poder acollir persones en les millors condicions. Aquest

indret de serenor també ha estat com una illa de pau per a

la gent de l’entorn que venia a passar-hi una estona  per

reflexionar, parlar i gaudir de l’entorn verd que ofereix

l’Hermitage. 

Des de l’1 d’octubre de 2021, treballem amb Virginie

Chomette, que ha vingut com a coordinadora de l’acollida.

Gestiona les reserves, l’acollida i el desenvolupament

comercial de la casa. A principis de 2021 es va crear una

nova estructura jurídica, la SAS L’HERMITAGE (Société par

Actions Simplifiée), una eina al servei de la casa per facilitar-

ne el desenvolupament comercial i obrir l’Hermitage a altres

grups (seminaris d’empresa, per exemple, amb l’oficina de

turisme de St-Étienne Métropole), que hi puguin estar

interessats. Mantenim com a prioritari l’objectiu d’acollir

grups del món marista. Virginie ja s’ha posat en contacte

amb tots els grups i clients individuals que es van allotjar a

l’Hermitage els anys 2017, 2018 i 2019 per recordar-los que

la casa està oberta per acollir-los novament. Paral·lelament,

també s’ha posat en contacte amb tot el món marista.

L’Hermitage també es posarà en contacte amb empreses

locals i d’altres, situades en llocs més llunyans. Cal fer-se

conèixer i  encoratjar noves persones a descobrir aquest

indret atípic i encantador, a prop de Lió i del Parc del Pilat. 

aquesta acollida a un altre tipus de clientela, com ho he dit

anteriorment. La reforma de qualitat realitzada l’any 2010

permet, ara més que mai, acollir persones en les millors

condicions possibles. Els locals i els exteriors estan ben

cuidats, les sales de reunions i les habitacions estan ben

equipades i es renoven periòdicament. L’entorn exterior és

molt suggestiu i dóna sentit als diferents moments viscuts

aquí a l’Hermitage. 

A principis de 2021, una empresa independent va fer una

auditoria a l’Hermitage. El resultat, molt engrescador, indica

clarament que la casa té unes qualitats innegables que

afavoreixen l’acollida de qualitat, i que es podrà estendre 

L’acollida comença amb el primer contacte amb l’Hermitage,

ja sigui durant una conversa telefònica, en resposta a un

correu electrònic o presencialment. Aquest primer contacte

és imprescindible i establirà les bases de confiança i

respecte necessàries per al bon seguiment de la reserva, la

preparació de l’estada i la pròpia estada. La qualitat de

l’acollida i de l’escolta de les necessitats de les persones és la

clau d’una acollida exitosa. També depèn de l’actitud del

personal envers els clients. Si les persones que treballen a

l’Hermitage s’hi troben bé, es reflectirà en el seu

comportament i ajudarà a generar confiança en les

persones que s’hi allotgen. 

Un lloc net i ben cuidat, tant per dins com per fora, també hi

ajuda. La gent que ja hi han vingut senten les ganes i la

necessitat de tornar. La gent no ve a l’Hermitage per

casualitat. És un lloc que té atractiu i respecta la llibertat de

tothom, on es viuen experiències personals. La dimensió

espiritual del lloc també ajuda a infondre aquest sentit de

serenor i pau que moltes persones senten durant la seva

estada i que els fa sentir bé. 

La comunitat, Virginie i jo som testimonis del servei i de

l’escolta de les persones que venen a l’Hermitage. 

La Covid ens va “visitar” aquest estiu a l’Hermitage i 4

germans es van contagiar. Per a alguns la situació va ser

crítica. Tots se n’han sortit i això ha estat un veritable

alleujament, després de diverses setmanes de preocupació i

incertesa sobre el seu estat. Durant aquest període, la gestió

del dia a dia del lloc es va fer de manera molt senzilla amb la

comunitat, amb un equip molt unit. Va ser molt enriquidor. 

Més enllà d’aquest episodi d’estiu, el ressò molt positiu de la

majoria de la gent que ve a l’Hermitage és també una font

d’alegria i encoratjament per continuar aquesta bella missió

en aquesta bonica casa. Benvinguts! Estarem encantats

d’acollir-vos. 
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Benvinguts! Estarem encantats d'acollir-vos!

8 .  A c t u a l m e n t  c o o r d i n a  l ’ a c o l l i d a  a m b  l a  S r a .
V i r g i n i e  C h o m e t t e ,  l a  n o v a  r e s p o n s a b l e .  C o m
p e n s e n  r e l l a n ç a r  e l s  s e r v e i s  d e  l a  c a s a  p e r
a c o l l i r  n o v a m e n t  g r u p s ,  v i n g u t s  d e  t o t  a r r e u ?  

9 .  La casa,  fonamentalment,  és  un centre
d’espir itual itat  marista.  Això no exclou
l ’object iu de l ’autof inançament.  Una empresa
s'encarrega de fer-ho fact ible,  o i?  Es  posarà en
pràctica alguna inic iat iva per  fer  més
sostenible  la  casa de l ’Hermitage? 

1 0 .  Q u i n e s  c o n d i c i o n s  d ’ a c o l l i d a  a f a v o r e i x e n
q u e  e l s  v i s i t a n t s  t i n g u i n  u n a  e x p e r i è n c i a  e l
m é s  p r o f i t o s a  p o s s i b l e ?  

1 1 .  U n  p a r e l l  d ’ e x p e r i è n c i e s  q u e  v o s t è  h a g i
v i s c u t  a m b  j o i a  e n  a q u e s t s  a n y s  q u e  p o r t a  a
l a  c a s a ?   


