
Benvolguts germans, col·laboradors i associats de les Congregacions de La Salle i Maristes, 

Salutacions. Cap a finals de 2014 les nostres dues congregacions van dialogar sobre la millor 

manera de respondre a la situació crítica dels desplaçats a les fronteres de diversos països del 

nostre món d'avui. Els diàlegs es van emmarcar en el context de les crides dels nostres últims 

capítols generals que ens exhorten a anar a ".....noves terres (FMS) y "....més enllà de les 

fronteres" (FSC). Sabem que aquestes expressions no són simples referències geogràfiques 

sinó que també ens desafien a anar a les perifèries de les limitacions personals, culturals, 

congregacionals i estructurals. 

Com molts de vostès, ens hem inspirat en la carta apostòlica que el papa Francesc va dirigir a 

tots els consagrats (novembre de 2014) instant-nos a considerar el testimoni profètic de les 

congregacions que treballen unides. Sent dues famílies de Germans que ja col·laborem, se'ns 

ofereix ara l'oportunitat de "....crear altres espais" on puguem desenvolupar la lògica 

evangèlica del do, de la fraternitat, de l'acollida de la diversitat i de l'amor mutu." 

Després d'una visita per recaptar dades, a les fronteres del Líban i Síria, duta a terme per 

germans de les nostres dues congregacions, els diàlegs amb els germans in situ i inspirats perls 

nostres germans i col·laboradors a Alep, Beirut i Amán, els escrivim per informar-los d'un 

projecte conjunt de missió educativa per aquella regió, que ha estat aprovat pels dos consells 

generals. 

Aquest projecte conjunt proposa dues línies d'acció: en primer lloc, seguint les suggerències 

dels nostres germans in situ, iniciarem un projecte de creació d'espais per atendre als nens 

desplaçats. Aquest projecte pilot ens pot guiar per dissenyar obres futures viables tant en 

Orient Mitjà com en altres parts del món. En segon lloc, establirem al Líban una Oficina 

Internacional de Coordinació. Aquesta creació és necessària per coordinar les activitats del dia 

a dia. Aquesta oficina comptarà amb l'ajuda directa de les unitats administratives locals que 

actuaran com els nostres principals socis a nivell local. El seu coneixement de la llengua, de la 

cultura, dels temes civils i jurídics, és essencial. 

Després de l'obertura d'aquestes dues activitats, estarem en millor situació per decidir sobre 

l'ampliació d'activitats que responguin a les necessitats dels joves marginats. Els destinataris, 

infants i joves, estan en línea amb els nostres carismes i en el marc de les nostres 

competències bàsiques: l'educació i la pastoral juvenil. A aquest projecte conjunt l'hem 

anomenat Projecte Fratelli. 

Donarem a conèixer el Projecte Fratelli totes les Unitats Administratives de les nostres dos 

congregacions com una nova col·laboració internacional i intercongregacional, oberta a 

germans i col·laboradors/es associats. Funcionarà sota la direcció dels dos consells generals 

que crearan un equip per, en un primer moment, ajudar a la cooperació amb les Unitats 

Administratives locals i, posteriorment, amb les unitats regionals o conferències de pertinença.  

En darrera instància, la visió dels nostres dos consells generals s'orienta a la realitat global de 

les persones desplaçades, especialment infants i joves, i no simplement a la crisi actual dels 

refugiats d'Orient Mitjà. Per exemple, entren també en les nostres mires els infants i joves que 



viuen als marges de la societat, com la frontera entre Estats Units i Mèxic, i la regió d'Àfrica 

Central. 

En aquest tipus de projectes, restem oberts a la possibilitat que altres congregacions de 

germans s'uneixin a nosaltres. 

Posem aquesta iniciativa a favor dels infants i joves vulnerables a les mans de la nostra bona 

Mare.  
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