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150 ANYS DE LES FILLES
DE MARIA AUXILIADORA – SALESIANES

“A tu te les

conf io”

A rrels
INSTITUT DE LES FILLES
DE MARIA AUXILIADORA

Un somni
de Déu
per a
les joves

N

osaltres, Filles de Maria Auxiliadora, som una
família religiosa tota de Maria, nascuda d’un
projecte inspirat per Déu a Sant Joan Bosco i
realitzat amb fidelitat creativa per Santa Maria
Domenica Mazzarello. El nom defineix la nostra identitat:
ser un monument viu de gratitud a Maria Auxiliadora,
com va voler Don Bosco. Indica així la relació particular de
l’Institut amb Maria, la mare de Jesús i de l’Església. Amb
ella vivim la pedagogia del “tenir cura” de cada persona,
especialment els nens i joves, promovent múltiples iniciatives i plataformes educatives, per defensar i promoure la
vida. Ella ens continua inspirant i ens segueix acompanyant
perquè siguem capaces de fer el que Ell ens digui, com en
les noces de Canà.
Ens sentim cridades com a dones i religioses a aportar el
testimoniatge amb la nostra existència de l’amor preventiu
i provident de Déu. Volem ser signes i expressió de l’amor
de Déu als joves.
Després de 150 anys, continuem mantenint la passió i
donant resposta a aquesta invitació de la Mare de Déu a
Santa Maria Mazzarello, “A tu te les confio”, acompanyant
els joves pels camins dels cinc continents perquè siguin
capaços de créixer com a bons cristians i honrats ciutadans,
convençudes que la cultura de la societat es pot transformar
amb l’educació, fent visible la missió carismàtica salesiana.
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FUNDADORS
MARIA MAZZARELLO
Amb el fil de Déu va anar teixint la seva vida, en el tràfec del
treball a les vinyes de Mornese, el petit poble que la va veure
néixer el 1837, o en la serenitat de l’alqueria de La Valponasca,
on es va traslladar la seva família més tard. Des d’una petita
finestra de la casa resava cada dia dirigint la seva mirada i el
seu cor a Jesús present en el sagrari de la parròquia.
Així va anar vivint la seva infantesa i adolescència, fent
créixer en ella un fort sentit de Déu i el desig de lliurar-se
a Ell, anhel que D. Pestarino, sacerdot d’aquell poble, va
saber acompanyar amb fermesa i delicadesa. La trama de la
història semblava trencar-se quan als 23 anys D. Pestarino
li demana que vagi a assistir uns familiars malalts de tifus
i, en el servei generós, es contagia també ella.
Després de mesos de convalescència, Maín, com se la
coneixia familiarment, es recupera, però mai tornaria a
ser la jove treballadora que deixava enrere els jornalers a
la vinya. Què he de fer ara? Què vols de mi, Senyor? Una

SANTA MARIA
MAZZARELLO
1837
Maria Mazzarello
neix el 9 de maig
a Mornese (Itàlia)

1860
Comença l’oratori festiu
i els tallers de costura

1864
Coneix Don Bosco en
la seva visita a Mornese

1872
S’inicia l’Institut de les
Filles de M. Auxiliadora

1881
Mor el 14 de maig

SANT JOAN BOSCO
1815
Joan Bosco neix
el 16 d’agost a Torí

1841
S’ordena sacerdot
el 5 de juny

1859
Neix oficialment
la Societat Salesiana de
Sant Francesc de Sales

1875
L’11 de novembre es fa
la primera expedició
missionera a l’Argentina

1888
Mor el 31 de gener

senzilla resposta en boca de la Mare de Déu: “A tu te les
confio”, es convertiria en el fil que guiaria la resta de la
seva vida. Fer el bé a les nenes i apropar-les a Jesús, va ser
el pla que, al costat de la seva inseparable amiga Petronila,
va descobrir com el somni de Déu sobre ella. Mentre Don
Bosco iniciava la seva obra a Torí, ella començava el taller
de costura i l’oratori a Mornese com a dos retalls d’una
mateixa peça que en ajuntar-se descobreixen que són el
mateix somni de Déu per a la vida dels nois i les noies.
Així funden l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora.
La primera comunitat de salesianes a Mornese, animada
per ella, es caracteritzava per un ambient de família, per
reconèixer la presència de Jesús en l’Eucaristia i en el rostre
de les noies més necessitades. Convidava amb freqüència
a estimar tothom, no només amb les paraules, sinó també
amb els fets.
Com a Superiora es va mostrar hàbil formadora de les
seves noves germanes i educadores, a més de ser una magnífica mestra de vida espiritual. Tenia el carisma de l’alegria
serena, i la passió per dedicar-se a l’educació de la dona.

Allò que va caracteritzar Maria Mazzarello fins al final va
ser sempre la seva explícita intenció de ser allà on eren més
vives i urgents les necessitats de les noies, per portar-hi
una resposta concreta, adequada i el més integral possible.
El nou Institut va anar creixent ràpidament. L’any 1877
viatgen les primeres germanes a l’Uruguai, i arribarien a
Espanya l’any 1886. Després de la seva mort a Nizza Monferrato (Itàlia) el 14 de maig de 1881, el seu testimoniatge
ens recorda que la santedat és possible i quotidiana, que no
naixem sants, sinó que ens fem sants responent a les crides
diàries de Déu en la nostra vida, deixant-nos acompanyar
per les persones que Ell posa al nostre costat, i parlant a
Déu amb l’oració. L’Església la reconeix com a model de
dona educadora i mestra espiritual, beatificant-la el 20 de
novembre de 1938 i canonitzant-la el 24 de juny de 1951.
JOAN BOSCO
Joan Melcior Bosco va néixer en una família pagesa molt
pobra, el 16 d’agost de 1815 a I Becchi, caseriu de Castelnuovo d’Asti. Vivien com a peons de la família Biglione.
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A rrels
La seva mare, Margarida Occhiena, s’havia casat amb
Francesc, un vidu que tenia un fill. El matrimoni tindria
dos nens més, Josep i Joan.
Els Bosco van haver de treballar al camp des de molt
jovenets, però Joan va poder anar a l’escola, encara que
això suposava caminar cinc quilòmetres per a arribar-hi. Al
mateix temps, treballava per pagar el col·legi. Infatigable i
sempre actiu, també es va interessar pel teatre, la música i la
prestidigitació, i va fundar un moviment juvenil anomenat
“La Societat de l’Alegria”.
Als 20 anys va ingressar al Seminari Diocesà de Chieri i es
va ordenar sacerdot l’any 1841, a Torí. Tenia 26 anys quan
coneix Don Josep Cafasso –avui Sant–, el seu confessor i
director espiritual, que li dona aquest consell: “Camina i
mira al teu voltant”. Els suburbis de la ciutat eren veritables zones de desolació per als nens i joves nouvinguts del
camp. Cafasso l’acompanya a conèixer les presons, i ell,
impressionat pel que hi veu, pren una clara decisió: “He
de fer l’impossible per evitar que els nois arribin aquí”.
El 8 de desembre de 1841 acull Bartomeu Garelli, el
primer noi del carrer. És el començament de l’obra salesiana
a Valdocco (Torí), l’Oratori festiu, donant resposta concreta

a aquesta joventut pobra, abandonada i en perill. Valdocco
serà casa, pati, escola i parròquia per als seus joves i el seu
mètode educatiu serà el Sistema Preventiu. A fi de donar
continuïtat a la seva obra, el 18 de desembre de 1859, funda
la Societat de Sant Francesc de Sales - Salesians.
Al costat de Maria Mazzarello va fundar l’Institut de les
Filles de Maria Auxiliadora. A més, va crear els Cooperadors Salesians per secundar i sostenir l’obra de l’educació
de la joventut, anticipant així noves formes d’apostolat laic
a l’Església. Va instituir també l’Associació dels Devots de
Maria Auxiliadora, vinculada al santuari de Torí, com un
signe de reconeixement per la presència materna de Maria
en tota la seva obra.
L’obra de Don Bosco s’expandeix ràpidament i arriba
a Utrera (Espanya) l’any 1884. Barcelona rep la visita de
Don Bosco el 1886. Als 72 anys, l “apòstol dels joves” va
morir. En el centenari de la seva mort, el papa Joan Pau
II el va declarar “Pare i Mestre de la Joventut”. Va ser
canonitzat l’any 1934.
Una de les seves últimes frases està dedicada als qui va
lliurar la seva vida: “Digueu als meus nois que els espero
al Paradís”.

TEIXINT SANTEDAT

D

éu teixeix la història a la seva manera. D’això ens parla la vida d’aquestes quatre dones,
tres Filles de Maria Auxiliadora i una alumna salesiana, que van teixir amb els fils dels
seus dies, en la senzillesa i la quotidianitat, el somni de Déu en elles.
A Sor M. Carmen Moreno (1885 - 1936) se la recorda pel seu eficaç
apostolat entre les estudiants de magisteri. Destinada com a directora
de la casa de Valverde del Camino (Huelva), va ser testimoni de
la santedat de Sor Eusèbia Palomino (1899 - 1933). La jove Eusèbia va ser
enviada allà com a cuinera, i de seguida les nenes van sentir-se atretes per
la seva espiritualitat, i els adults, seminaristes i sacerdots sol·licitaven el
seu consell. El seu únic secret: procurar fer l’ordinari extraordinàriament.
Ja morta S. Eusèbia, S. Carmen és destinada a Barcelona on conviu
amb la tercera de les beates salesianes que el Senyor va voler
regalar a Espanya. Sor Amparo Carbonell (1893 - 1936) es va distingir
per la seva senzillesa i generosa dedicació, també en la cuina
i la cura de l’hort. Amb l’inici de la Guerra Civil Espanyola,
al juliol de 1936, les germanes surten cap a Itàlia,
però S. Amparo i S. Carmen s’ofereixen a quedar-se per cuidar
una altra germana malalta. L’1 de setembre són capturades i dies després,
per no haver negat la seva condició de religioses, van ser afusellades.
També, a 11.000 km de distància, l’adolescent
Laura Vicuña (1891 - 1904) alumna salesiana a Junín dels Andes
(Argentina), carrega amb la difícil situació familiar que viu,
però teixeix la seva joventut amb els fils de la fortalesa i la bondat,
l’oblit de si mateixa, i el sacrifici fins a donar la vida. Totes elles beates,
models de santedat… així és com els fils de Déu van entrellaçant vides
que ens deixen un preciós llegat, una incisiva crida a la santedat
en la senzillesa de cada dia. Un testimoniatge de com l’espiritualitat
i pedagogia salesiana són llavor de santedat.
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Una finestra oberta al futur

uina emoció, recordar aquell
5 d’agost de 1872 quan deu
joves valentes i generoses,
al costat de Maria Mazzarello, varen
emprendre l’aventura de ser el monument viu de Don Bosco a l’Auxiliadora!
Un esdeveniment de gràcia: la fundació del nostre Institut de les Filles de
Maria Auxiliadora. La seva memòria
150 anys després esdevé un kayrós,
una crida a deixar-nos transformar per
l’Esperit Sant, perquè només des d’ell
les nostres comunitats seran “generatives
de vida nova” per als nens i joves.
L’Institut ha viscut un període de tres
anys de lloança, d’acció de gràcies, de
nova vitalitat educativa i vocacional,
il·luminat per les paraules de la Mare
Mazzarello: “Ànim! Seguim endavant
amb cor gran i generós”.
Enmig de la incertesa provocada per
la pandèmia, el nostre Capítol General
XXIV va poder celebrar-se: 172 capitulars procedents de 95 països carregant
en les seves maletes el dolor provocat
per aquesta crisi sanitària sense prece-

dents, i una crisi social i econòmica que
amenaça tantes famílies i pobles, portant
en el cor els anhels de nens i joves que
veuen perillar el seu futur. Juntes vam
obrir, amb aquest nou Capítol, una
nova finestra al futur.
La Providència ha volgut que la
celebració d’aquest 150è aniversari i el
Capítol General XXIV s’hagin creuat
en el camí. Tots dos esdeveniments
han tingut un marcat accent marià.
D’una banda, la intervenció de Maria a
Canà és el text evangèlic que va centrar
el tema capitular. I, de l’altra, Maria
camina per aquesta casa és el lema que
ha acompanyat aquest trienni de preparació, reprenent les paraules de Don
Bosco en la seva última trobada amb
les Filles de Maria Auxiliadora de la
casa de Nizza Monferrato: “Maria es
passeja per aquesta casa i la cobreix amb
el seu mantell”. Avui aquesta “casa” és
el nostre món salesià, allà on realitzem
la nostra missió.
L’Assemblea Capitular ha assumit
tres opcions que, de la mà de Sor

Chiara Cazzuola, nova Mare general,
ens comprometem a portar endavant:
estar en formació contínua, caminar en
sinodalitat missionera, i sentir el crit
dels pobres i de la terra, en xarxa, en
l’òptica de l’ecologia integral. Opcions el
fil conductor de les quals és la profecia
de la presència.
Presència que escolta, arrelada en
Crist, presència atenta i disponible,
amb una mirada d’esperança, per a una
cultura de la vida i de la pau. Presència
que camina amb els altres, presència
auxiliadora, presència creativa en un
camí vocacional i sinodal. Presència
comunitària “en sortida” i en xarxa,
presència creient, evangelitzadora, que
acull la diversitat en l’avui.
Com aquella petita finestra a través
de la qual Maín treia el cap i somiava
els somnis de Déu, així s’obre davant
nostre aquest futur. Ens acompanya la
certesa de la presència viva i dinàmica de
Maria, sempre materna i preventiva en
la història de la salvació. És una joiosa
certesa que totes les cases ja celebren.
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E spiritualitat

En la Família Salesiana i en la
vida de cadascun dels que
formem part del carisma
salesià en femení està
sempre la mare de Jesús, i
així, contemplem Maria en la
seva presència preventiva i
“auxiliadora” en les noces de
Canà. Aquesta història,
entreteixida de mancances i
d’alegries, és la història de
cadascun de nosaltres, com
també és la història dels
joves als quals estem cridats
a acompanyar. Com Ella,
estem convidats a ser
presència significativa,
alegre, senzilla i disponible.
Ens sentim sempre en camí i
disponibles a viure el “faci’s
en mi”.
MARÍA DEL MAR GARCÍA, FMA.
JEREZ DE LA FRONTERA

MENCHU GARCÍA, FMA. MADRID

Alegria

La “presència-assistència” és
un binomi del nostre carisma
que unifica els elements
fonamentals, irrenunciables
de la pedagogia salesiana. Per
a D. Bosco i M. Mazzarello,
significa una “mirada atenta”,
propera, acollidora, una
escolta profunda, una
“presència física-real” entre
els joves, ser amb ells a les
aules, passadissos, patis, allà
on es desenvolupa la seva
vida. Des d’aquesta presència
educadora, experimentem
que les relacions
s’enforteixen i es fan més
positives. És acompanyar-los
en les experiències
quotidianes i, en els grans
moments; és caminar junts en
el procés de creixement en la
fe i ajudar-los a ser els
protagonistes de la seva
pròpia història.

Maria

Presència

Un carisma en cinc paraules
Don Bosco va ser el sant que
millor va saber encarnar la
importància de l’alegria en la
vida cristiana, fins al punt de
convertir-la en l’eix
vertebrador del carisma
salesià. Però una alegria
entesa, no com a sentiment
passatger, sinó com una
opció de vida. Don Bosco
proclamava que la santedat
consisteix en estar sempre
alegres; és a dir, en mirar la
vida amb ulls plens
d’esperança i amb la
serenitat de sentir-nos
estimats incondicionalment
per Déu. Per això també Don
Bosco és el sant dels joves.
Ell sabia que la millor manera
de guanyar-se els seus cors
era compartint les seves
alegries, perquè l’alegria és
la llei fonamental de la
joventut.
CARMEN BELÉN LEAL, SEGLAR.
SEVILLA

Esperit de Família

Preventivitat

L’esperit de família està en l’origen del carisma salesià, el
nostre sistema educatiu, espiritualitat i carisma es
fonamenten en ell. Els valors de Don Bosco i de la Mare
Mazzarello els van adquirir en el si familiar, i van triar per
a les seves institucions educatives el nom de “cases”, on
es visqués l’“esperit de família”. La família és el lloc de
l’amistat, els afectes i l’acolliment, on s’aprèn l’art del
diàleg i de la comunicació interpersonal. Des d’aquí neix
la convicció que el millor ambient educatiu es construeix
en família: on els sentiments, actituds i valors són
comunicats, sempre amb l’exemple.

La visita de Don Bosco als joves de les presons li va fer
establir les bases del que seria el seu estil: “Si aquests
nois tinguessin fora un amic que es preocupés per ells, no
es reduiria el nombre d’aquells que tornen a la presó?”. El
seu Sistema Preventiu va més enllà d’evitar el mal, és una
proposta de vida que ofereix un ambient educatiu ple de
vida i ric en propostes, amb mans amigues que conviden
al bé. És mètode educatiu i és espiritualitat que ens
disposa a acollir els joves com a regal que Déu ens ofereix
per a la trobada amb Ell.

JESÚS CALVO, SEGLAR. SALAMANCA
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MARIBEL GÓMEZ, FMA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E n sinodalitat
COMUNITAT SAN JOSÉ (SEVILLA). FOTO: KIKO HURTADO

Caminem junts

L

La sinodalitat és constitutiva de l’Església, no sols es
remunta a les primeres comunitats, sinó que “és el camí
que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni”. Com
a Institut, l’estil sinodal ha estat present des dels inicis. En
la primera conferència setmanal després de la fundació de
l’Institut, Maria Mazzarello comença dient que “no sols
ella havia de governar la casa, sinó que cadascuna de les
germanes podia ajudar-la i aconsellar-la; i que, per tant,
cadascuna devia i podia manifestar els seus propis punts de
vista i les seves opinions, perquè tot procedís millor en tots
els sentits”. Així entenem la nostra vida en comunitat i el
nostre caminar junts en missió compartida, com a Família
Salesiana, amb seglars que fan del carisma el seu estil de
viure l’Evangeli.
VIURE I TREBALLAR JUNTES
CONCHI MUÑOZ, FMA, VALÈNCIA

“Viure i treballar juntes en nom del Senyor…”. Així comencen en les nostres Constitucions els articles dedicats a la vida
fraterna. Somiar juntes aquest Regne que Jesús ens proposa
i deixar-se la vida en això. Juntes, aquesta paraula clau, plena
de sentit. Però, què és el que hem de viure juntes?
La família: acolliment incondicional de les germanes, lloc
on et sents valorada, estimada, sostinguda. Espai on l’amor
es fa possible, on es viuen relacions d’amistat, on l’alegria és
aire que es respira.
La comunió amb Déu i amb les germanes: la Paraula i
l’eucaristia que cada dia compartim, i el perdó que ens comprometen fan possible aquest miracle quotidià de la fraternitat.
FMA
Comunitats: 54
Filles de Maria Auxiliadora: 548
Missioneres a l’Àfrica,
Amèrica i Àsia: 42

SALESIANS
COOPERADORS (SSCC)
Centres locals FMA: 21
SSCC amb promesa: 407
SSCC en formació: 117
Cases amb Llars Don Bosco: 6

El testimoniatge: no estem cridades a viure tancades en
les nostres seguretats. La nostra motivació és obrir les portes
i compartir la vida, la taula, l’escolta amb els joves…
Viure i treballar juntes… des del que som, amb les nostres
fragilitats i riqueses, des de la fe. Juntes, en sinodalitat!
EN L’ADN SALESIÀ
RAÚL FERNÁNDEZ, SSCC, MADRID

“Sinodalitat” i “Missió compartida” són paraules actuals que
integro en el meu vocabulari. Desconegudes? No. Sempre he
viscut envoltat de l’ambient salesià com a alumne, membre
del Moviment Juvenil Salesià (MJS), animador i ara dins
de la Família Salesiana. Sense saber-ho han estat dues
expressions importants que estan dins de l’ADN salesià
des de Don Bosco i la Mare Mazzarello. Sempre recordo
que, en les reunions de preparació, a l’hora de plantejar
i portar les activitats, els salesians i les salesianes no sols
comptaven amb els animadors, sinó que els deixaven tot
el protagonisme. Seglars i consagrats treballant junts amb
un mateix objectiu: “L’evangelització i salvació dels joves”.
El protagonisme se l’emportaven els qui el mereixien: els
destinataris. Em cridava l’atenció que persones, teòricament més formades i millor capacitades, t’escoltessin
amb atenció, valorant positivament la teva intervenció i
les teves propostes. Avui continuo vivint aquest esperit i
aquesta actitud. Sento que tots som necessaris i que hem
de treballar colze a colze sent complementaris. Seglars i
consagrats junts com va somiar Don Bosco en el somni
de les roses i les espines.
ASSOCIACIÓ DE MARIA
AUXILIADORA (ADMA)
Cases FMA amb ADMA: 34
Associats: 4.405

ASSOCIACIÓ
D’EXALUMNES
Federacions: 4
Cases amb Unions
d’Exalumnes: 30
Associats: 780
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M issió

E S C O L E S

L’alegria de créixer junts
EN XIFRES
42 escoles i
1 Centre d’Estudis
Superiors
10 Comunitats
Autònomes
1.460 professors
21.100 alumnes

L

es nostres escoles neixen de la iniciativa
de Don Bosco i de les primeres salesianes
que arriben a Espanya, amb una pedagogia
i estil educatiu clarament definits per ell i per
la Mare Mazzarello.
La vivència inicial dels nostres fundadors
avala la nostra pràctica pedagògica en tots
els nostres centres educatius i orienta la
missió educativa com a escoles de les Filles
de Maria Auxiliadora.
En l’actualitat comptem amb 42 escoles a
Espanya, amb una oferta educativa que integra Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà i Superior que dona resposta,
des del Sistema preventiu, a les necessitats
de nens i joves. A més, comptem amb el
CES DON BOSCO (MADRID). FOTO: JESÚS G. FERIA

centre d’estudis universitaris CES Don Bosco,
que ofereix graus de Pedagogia, Magisteri i
Educació Social.
Les nostres escoles, en contínua actualització pedagògica i pastoral, volen ser reconegudes com a ambients d’excel·lent formació integral i qualitat educativa, segons el
model cristià de persona, on alumnes, salesianes, educadors i famílies, construeixen
junts una comunitat educativa, un ambient
en el qual es comparteix un estil de relació
familiar i on l’alumnat esdevé protagonista
del seu procés educatiu.
El compromís, la identificació amb el carisma
i el sentit de pertinença són components
bàsics de la identitat dels educadors de les
nostres escoles. Definim processos sistemàtics
de formació i acompanyament que afavoreixen el seu propi desenvolupament personal
i professional, que inclouen moments on
compartir la missió, la visió i els valors de la
Institució.
La nostra proposta de valor, “L’alegria de
créixer junts”, reflecteix l’esperit del nostre
estil educatiu i del carisma salesià, i concreta
l’essència de la nostra identitat. L’alegria,
com a tret carismàtic (“ser i estar sempre
alegres”), és motor d’embranzida per a l’acció
educativa que duem a terme, i ho fem com
a comunitat on tots ens ajudem a créixer en
xarxa caminant al costat dels nens i joves.

Avanti, sempre avanti

F

a 14 anys vaig començar la meva aventura com
a mestra de Primària a les Salesianes d’Alacant,
el lloc on vaig créixer des de petita, i on, a partir
d’aquest curs, desenvolupo la meva missió com a
responsable i directora de l’etapa d’Infantil i Primària.
Em considero una apassionada de la vida, de les
persones i de l’educació. Em sento molt afortunada
per haver pogut madurar la meva fe en un ambient
salesià, on conèixer Jesús a través de la mirada del
carisma de Don Bosco i Maria Mazzarello, i inspirar
en ells la meva vocació com a educadora. Poder
seguir els seus passos és un regal.
Visc aquesta nova missió des de l’agraïment
profund i l’absoluta confiança en Déu, sabent que
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és Ell qui guia la meva vida i em treu de la meva
comoditat per arribar més lluny del que podia
imaginar, qui aposta per mi cada dia i qui em dona
la força per afrontar les dificultats. De vegades,
aquesta tasca no és fàcil, hi ha alguns dies més
complicats que d’altres i, aleshores miro la meva
relació amb Déu per trobar el mirall on mirar-me i
així poder projectar-me als altres amb senzillesa,
humilitat, llibertat i transparència. Intento posar tots
els dons que Ell m’ha regalat al servei de l’escola:
il·lusió, creativitat, innovació, alegria, recerca de nous
camins, formació constant i un polsim de bogeria…
Ser testimoni del seu amor sempre val la pena.
Paula González, directora pedagògica, Alacant

M issió

PLATAFORMES
SOCIALS

ENTITATS
SOCIALS

CENTRE DE DIA LAURA VICUÑA (MISL) - FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA – TORRENT

Presència entre els més vulnerables

E

ls joves de la Itàlia del segle XIX, sobretot els que vivien en situació d’exclusió
i abandó, van interpel·lar el cor de Don
Bosco i de la Mare Mazzarello. Confiant en
la crida de Déu i fent-se proïsmes d’ells (FT,
81), els nostres fundadors van descobrir la
mirada misericordiosa de Déu.
Des d’aleshores, amb el mateix amor preferent de Don Bosco i de la Mare Mazzarello,
ens dediquem a les més pobres, és a dir, a les
joves que, per diverses raons, tenen menys
possibilitats de realitzar-se i estan més exposades al perill (Const. FMA, art. 65)
El projecte educatiu individualitzat de les
cases família i els projectes socioeducatius,
els itineraris d’emancipació dels joves majors
d’edat, els centres de formació i els projectes
d’inserció sociolaboral, juntament amb una
proposta pastoral que assumeix una visió
antropològica cristiana (cf. EG 200) i un
ambient d’alegria, treball i familiaritat, volen
promoure la consciència de la pròpia dignitat
personal. També el gradual protagonisme
dels participants dels projectes fins a aconseguir la seva autonomia i corresponsabilitat
en la transformació del món.
Les cases Pampuro i Bodrato de Mornese
van ser els llocs on es va encarnar l’aportació
original al Carisma salesià, de Maria Mazzarello i les seves companyes. Avui, 150 anys
després, es continua visibilitzant en les comunitats educatives i projectes Casa Família
Laura Vicuña de Caldas de Reis i Llar Les

Vinyes de Cerdanyola del Vallès, Centre de
formació i atenció socioeducativa Maria
Auxiliadora de Marbella, projecte sociolaboral Metas de Lleó, centre de formació Cemain
de Canàries, projecte socioeducatiu Somnis
de Valdepeñas, centre de temps lliure Sin
Mugas de Saragossa, i en d’altres de vint
cases més. 150 anys d’història, sempre al
costat dels més vulnerables projectant el
futur amb audàcia.

EN XIFRES
5 entitats socials
Presents en 27 cases
75 projectes
10 Comunitats
Autònomes
600 educadors
9.500 destinataris

Ser educador salesià, una opció de vida

E

ncara recordo amb molt d’afecte la primera vegada que em
vaig apropar a una casa salesiana, acabava de trobar una
oportunitat laboral en una Casa Família. Don Bosco i Maria
Auxiliadora m’eren coneguts, però no tenia la sort de saber molt
més.
Allà va començar un camí de vida, que avui, 14 anys després,
continuo recorrent de la mà de les salesianes, al costat d’elles visc
diàriament el carisma, i un creixement espiritual, no solament en
la Llar, sinó també gràcies a la pertinença al grup de Llars Don
Bosco de la Família Salesiana.
Per a mi, el meu treball és molt més que això, és una missió, un
compromís, una vocació a la qual he estat cridat per Déu, per a
estar dia a dia a prop de la infància més vulnerable, per a dedicar
el meu temps i la meva vida als joves amb més necessitats,
continuant així amb el somni que va iniciar Don Bosco a Valdocco.
Aquesta trobada amb el carisma salesià va transformar la
meva vida, i avui el meu servei és continuar transformant els
cors d’aquests nens i nenes des de l’acompanyament, des d’una
mirada cristiana i sempre de la mà de la nostra Mare Auxiliadora.
José Alberto García, director Casa Llar Mornese, Jerez
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M issió

TEMPS LLIURE

ASSOCIACIÓ JUVENIL EL ESCALÓN SALESIANO (SEVILLA). FOTO: KIKO HURTADO

Joves evangelitzadors
d’altres joves
EN XIFRES
40 OratorisCentres Juvenils
10 Comunitats
Autònomes
600 animadors
3.660 participants

E

l temps lliure és una realitat cada vegada
més valorada en la nostra societat. La
nova cultura de l’oci fa que els joves
vegin en el temps lliure una oportunitat
d’autorealització i expressió de la seva identitat personal.
Inspirant-nos en l’experiència educativa
dels nostres fundadors, D. Bosco i M. Mazzarello, que van iniciar oratoris festius, des
de la pastoral juvenil salesiana apostem pels

Centres Juvenils com a veritables plataformes
d’educació integral en el temps lliure, d’àmplia
convocatòria, obertes al barri, on es desenvolupen projectes d’educació no formal,
d’evangelització i d’acció social, capaces
d’interessar als joves i d’implicar-los en el
desenvolupament del seu propi creixement
personal. Tot en xarxa amb aquells que treballen amb i per als joves.
La nostra proposta educativa en el temps
lliure és integral, inclusiva, activa i evangelitzadora; es fonamenta en una visió cristiana
de la vida. Com a autèntica educació, té
intencionalitat, i marca unes finalitats i objectius determinats; estableix una proposta de
valors, un itinerari gradual i una comunitat
educativa pastoral (joves, animadors, adults,
salesianes) que es construeix des dels valors
que ofereix.
Al centre de la nostra proposta pastoral
en el temps lliure hi ha cada nen, adolescent
i jove, afavorint així el protagonisme juvenil,
implicant-los en el propi procés de creixement
i en l’animació del projecte educatiu-evangelitzador, ajudant-los a interpretar i il·luminar
les vivències quotidianes des de la proposta
i valors cristians.
La nostra proposta de Temps Lliure és
doncs, un espai de creixement i compromís
a través dels diferents llenguatges i expressions juvenils (la música, el teatre, l’esport,
el món digital...). Es converteix així en un
ambient de gran acolliment, una casa de
portes obertes, un lloc de referència per als
adolescents i joves.

Acompanyar, escoltar i proposar

E

stic convençuda que el temps lliure educatiu és
un espai privilegiat per a l’acompanyament de
nens i joves de qualsevol edat i realitat personal.
El temps disponible sol ser sempre poc, però l’intento
aprofitar al màxim. M’agrada la relació personal que
puc construir amb cada persona a partir dels petits
detalls o moments aparentment sense importància.
Quan m’interesso per l’examen tan difícil que tenia,
o pel partit del diumenge, o parlem de la classificació
de la lliga, o quan li dic que les metxes li queden
súper bé… es va creant una confiança que permet
trobar aquest “punt accessible al millor de cada
persona”, i acompanyar, escoltar, proposar. El vincle

10

afectiu-educatiu és molt important, perquè tots i totes
haurien de sentir que valen i compten pel que són,
sense més.
Quan jo era una nena, vaig viure una cosa molt
semblant al centre juvenil: comptava per ser jo
mateixa, no hi havia imposicions, només un camí per
recórrer, i això és el que m’agrada transmetre ara.
Crec que és necessari apostar per una bona formació
per als educadors/es, perquè aprenguem cada dia a
ser bons acompanyants dels nois i noies que venen
amb tanta alegria als nostres centres juvenils.
Elsa Franco, FMA, responsable del
Centre Juvenil Sant Andreu, Barcelona

M issió

O N G D

VOLUNTÀRIA DE VIDESSUR A ZWAY (ETIÒPIA)

ONGD

… Han marcat les seves
petjades en el cor i en el camí

E

l nostre Institut tot just va trigar cinc anys
des de la fundació a iniciar el somni missioner. El 14 de novembre de 1877 surten
cap a Amèrica les sis primeres missioneres,
per a instal·lar-se a l’Uruguai, i més tard a
l’Argentina. Des d’aleshores, aquesta passió
missionera s’estén pels cinc continents, la
nostra missió es realitza, per tant, en una
pluralitat d’ambients educatius oberts a la
interculturalitat i a la multirreligiositat.
En el context del Projecte Àfrica, com a
resposta concreta a aquesta realitat i davant
la urgència dels mateixos joves, neixen les
nostres actuals tres ONGD a Espanya: Madreselva, Videssur i Vides, que treballen en xarxa
amb Vides Internacional, d’àmbit mundial i
amb la nostra Oficina de Drets humans, IIMA,
que des del 2008 és òrgan consultiu en el
Consell Econòmic i Social de l’ONU.
La identitat de les nostres ONGD és fomentar el voluntariat, local i internacional, formar
persones que visquin el compromís social
prioritzant la gratitud com a opció de vida.
Des del ple convenciment que l’educació és
l’arma més poderosa que podem usar per
canviar el món, prioritzem programes de
Suport a la Infància, així com els de Beques
i Apadrinaments. També promovem l’Educació
per al Desenvolupament i Sensibilització
social, i la formació per a la defensa dels Drets
Humans, especialment el dret a l’educació
als països més empobrits o en vies de des-

envolupament, el canvi dels quals afavorim
a través de la Cooperació Internacional.
La utopia està en l’horitzó… Aleshores, per
a què serveix la utopia? Per això, serveix per
a caminar.

EN XIFRES
3 ONGD
Apadrinaments/
Suport a la infància:
en 31 països
Projectes de
Cooperació:
en 21 països
Voluntariat
internacional:
en 20 països

Ser voluntària és la meva vida

A

ls 17 anys sabia que me’n volia anar a fer un voluntariat
internacional; per què i on, eren preguntes que em
plantejaven amics, formadors, etc., però aleshores no podia
contestar-les.
El meu primer voluntariat, a Paraguai, em va descobrir les
respostes. Una nena que vivia en la llar d’acolliment em va
preguntar: “Us agrada estar aquí amb nosaltres?”. Jo no entenia
la pregunta, i ella va afegir: “Ho dic perquè els voluntaris juguen
amb nosaltres un mes, després se’n van, i mai més tornen”.
Davant d’això, com podia permetre que aquestes nenes se
sentissin un altre cop abandonades? Vaig tornar, no una, sinó
quatre vegades més com a voluntària de Madreselva ONGD.
Paraguai és ara la meva llar, on estan les meves mares, ties,
germanes i filles, amb les quals parlo diàriament, i hi torno
sempre que puc. No és només afecte i estima el que sento per
aquestes nenes i noies, sinó amor i responsabilitat.
L’any 2018 Déu va canviar el meu rumb i Kenya es va convertir
en la meva nova destinació de voluntariat. Allà vaig entendre el
que era estar enamorada, el meu cor sentia que era on havia
d’estar, vaig conèixer gent amb la qual vaig descobrir que tots
tenim les mateixes creences i desitjos en el nostre interior. Un
lloc ple de somnis, música i esforç. Ser voluntària és la meva
vida. Estar, compartir i viure amb la gent, veure feliços als altres,
acompanyar-los en els moments difícils, veure créixer i madurar
nens i joves. I, sobretot, somiar amb ells.
Lola Teja, voluntària Madreselva
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T estimonis del carisma
Creativitat salesiana,
barri a barri
Mateo González Alonso

V

an ser cinc les primeres Filles de
Maria Auxiliadora que van arribar al començament d’agost de
1967 a la ciutat barcelonina de Terrassa.
Una llar d’infants municipal va ser la
seva primera missió. En poc temps
serien una presència significativa al
barri de La Maurina, aleshores raval
obrer vinculat al sector tèxtil i sempre
caracteritzat pel seu acolliment als
migrants. I és que, a més de la cura
dels més petits, de seguida van passar
a les classes d’alfabetització per als
qui acudien des de tota Espanya a la
recerca d’un treball millor. “La nostra
presència salesiana sempre ha estat molt
arrelada a aquest barri, mantenint un
estil d’acollir, integrar, establir ponts i
crear camins de desenvolupament per
a totes les persones més enllà de les
seves diferències, que són una oportunitat d’enriquiment mutu”, destaca
la directora de la Casa, la salesiana
Raquel Noain, repassant el passat i el
present d’aquesta presència.

Una constant són les diferents respostes que s’han anat donant a les
necessitats d’aquest popular barri. Des
de la Fundació Maria Auxiliadora
s’acompanyen unes 1.225 persones de
41 nacionalitats diferents en dos grans
projectes: Pam a pam, on que cada
tarda es formen persones en llengua
espanyola i catalana, o en qüestions
com el permís de conduir; i El Viver,
on durant tot el dia s’ofereix atenció
personalitzada, es desenvolupen tallers
laborals per a l’ocupació i cursos formatius per a la millora de l’ocupabilitat,
reforç educatiu d’intervenció socioeducativa a infància i adolescència,
sessions grupals d’empoderament de
dones, orientació i inserció laboral, i
sensibilització. Tan significativa és la
presència de la Fundació, que les salesianes fins i tot van crear una empresa
tèxtil, “Insieme” S.L.U., amb totes les
garanties del treball digne. Arran de la
pandèmia, s’ha reinventat un Projecte
de repartiment de menjar preparat per

PROJECTE EL VIVER –FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA– TERRASSA. FOTO: AGUSTÍ CODINACH
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a joves i famílies que estan sense llar
o en infrahabitatges. Durant aquest
temps ja s’han lliurat 17.000 lots.
UNA SEGONA CASA
La directora de la Fundació en aquesta
delegació, Isabel Fernández, relata que
aquests projectes s’han anat adaptant al
perfil del barri i destaca la importància
del voluntariat en què “fins i tot hi ha
persones que en el seu moment van
participar en els projectes”. “L’estil de
la relació, de no mesurar el temps que
cada persona necessita” és el segell que
aporta la salesianitat d’aquest projecte,
recalca Noain, que sent cada dia gent
dir que en la Fundació troba “la seva
segona casa”. I és que, destaca, “la
comunitat, formada per vuit salesianes,
està sempre oberta, disposada a acollir
tothom”.
Aquella llar d’infants inicial ha
evolucionat a l’actual escola Maria
Auxiliadora. El seu director, Toni
Lázaro, es marca l’objectiu de “créixer,
en positiu, plens de la il·lusió multicolor de la diversitat i amb la mirada
dirigida cap a les competències del món
actual”. Un centre on “l’emoció és una
competència bàsica per a viure”. Cosa
que es palpa en valors tan salesians com
l’acolliment, la solidaritat, l’esperança
davant d’un futur incert, l’autonomia
o la resiliència.
Com a moltes presències salesianes,
la proposta del temps lliure ha estat
present des dels inicis amb un oratori
impulsat per les germanes. Hereva
d’aquesta tradició és l’Associació Juvenil Preju Sarau. Per al seu president,
Alejandro Expósito, les salesianes
han volgut amb aquest projecte “oferir
una casa per a tots on se sentin acollits, puguin expressar-se lliurement i
sigui un lloc, apartat de les dificultats
socials i econòmiques, ambientat amb
una educació de qualitat en el temps
lliure”. Això, avui es tradueix en activitats durant els caps de setmana, els
campaments i les colònies d’estiu, i el
projecte diari El despertador.

E n contacte

M

aria Rosario Ten Soriano (Burjassot,
València, 1964) és, des de l’1 de març,
la nova inspectora de les Salesianes a
Espanya. La religiosa valenciana assumeix aquest
nou servei després d’haver estat nomenada, el passat
octubre, l’anterior provincial com a nova vicària
general. Després de tota una vida dedicada a la
pastoral juvenil, afronta aquest nou repte amb la
serenitat de qui sap que “la veritable superiora és
la Verge”, tal com va escriure la Mare Mazzarello.
150 anys després de la fundació, en què es fa visible
el llegat de la Mare Mazzarello avui?

Quan coneixes la realitat internacional de l’Institut
és quan prens consciència de com estem donant
resposta al nostre món. Els nostres fundadors ja van
ser innovadors en anar transformant les maneres
de fer i els llenguatges, en funció de les necessitats
del moment. Avui seguim compromeses a dotar
els joves d’una educació integral i empoderar-los
perquè ells mateixos siguin constructors de la seva
pròpia vida i transformadors de la societat. Tot,
caminant al costat d’ells. Des d’aquesta clau recollim
un llegat que es va iniciar fa 150 anys a Mornese.

Que el visquem. Elles han de preguntar-se: què
tenen aquestes dones que a mi m’omple tant?
Encara que les salesianes són la congregació femenina
més nombrosa, també experimenten la reducció de
vocacions…

No podem lamentar-nos. Jo soc molt feliç i tant de
bo hi hagués joves que vulguin ser així de feliços.
El nostre institut és una casa molt gran amb una
missió global. A Europa no hi ha tantes vocacions
com en altres temps, però sempre hi ha una constant
de joves que s’interroguen. Mentrestant, hi ha un
florir de vocacions en altres països. Ens hem de
qüestionar si hem de compartir la vida més amb
ells, visibilitzar més la nostra vida, o estar més
presents en els mitjans de comunicació… Potser
han de descobrir unes salesianes en fòrums on avui
no hi som. Confio molt en els joves, és inherent
en ells el voluntariat i l’entrega als altres. Nosaltres
solament podem compartir amb ells allò que omple
la nostra vida, suscitar l’interrogant a través del
nostre testimoniatge, el Senyor fa la resta.

El carisma no és estàtic, s’adapta als signes dels temps.
Què continua fent atractiu el carisma?

El Papa les va visitar durant el recent capítol general
i els va demanar ser “dones d’esperança”. Enmig
d’una guerra i una pandèmia, com es porta això a
la pràctica?

El nostre carisma és molt viu perquè viva és la
joventut. Nosaltres cedim el protagonisme als
joves i confiem en ells. La meta la tenim tots clara:
l’anunci de Jesús. Però els mitjans han de ser actuals
i els llenguatges han d’adaptar-se a la realitat allà
on som. Què fa atractiu per a una jove el carisma?

Per ser dones d’esperança ens ajuda molt l’oració,
compartir la fragilitat amb la gent i, entre tots,
construir una humanitat nova. Jesús va marcant el
pas. Hi ha signes d’esperança, malgrat se solapin
les morts i les guerres. Soc dona d’esperança i miro
de transmetre-la.

TEN SORIANO

Text: R. Cruz. Foto: Jesús G. Feria

Inspectora
de les
Salesianes
a Espanya

Charo

“El nostre carisma només
serà atractiu si el vivim”
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C artes
Carta des de... Phnom Penh (Cambodja)
Benvolguda amiga, benvolgut amic:
Cada dia a Cambodja comença el dia aviat i la llum d’un sol ataronjat preciós fa que la vida desperti.
Cambodja és infinita, plena de meravelles, sobretot la seva gent: persones alegres, lluitadores,
resilients. Aquí tot és especial. Fa 11 anys que visc en aquesta part del món la meva vocació com a
salesiana missionera i cada dia trobo nous reptes i una felicitat profunda difícil d’explicar.
El carisma salesià va arribar a Cambodja amb les primeres germanes només fa 30 anys, però
les arrels salesianes ja estan donant fruits en un país on la majoria de gent és budista i on les
conversions al cristianisme són escasses;
puc sentir-me orgullosa de ser testimoni
de què evangelitzem educant, i eduquem
evangelitzant. Com a educadora se m’ha
brindat el regal d’acompanyar nenes i joves
que per diferents circumstàncies (pobresa,
abandó, abús) han arribat a les nostres
cases i han tingut l’oportunitat de créixer
integralment. Algunes ja han format una
família i la seva inserció en la societat, fins
i tot en llocs de responsabilitat, és el senyal
que l’educació és capaç de canviar vides.
Gràcies per llegir-me, la gratuïtat del
lliurament ens fa viure felices.
Gema Extremo, fma

Carta des de... Tenerife
Estimat jove:
Avui vull compartir amb tu el do més preciós de la meva vida… la meva vocació.
Em dic Alma, tinc 33 anys i soc salesiana des de fa cinc anys. Actualment soc a la casa de la Llar
Escola a Tenerife, on soc mestra de primària i coordinadora de pastoral.
Don Bosco solia dir que l’educació és cosa del cor, i aquesta certesa la visc en la meva tasca educativa.
Cada matí, quan aquests patis s’omplen de
l’alegria i la bullícia de tants nens i joves, sento
que ells són la passió de la meva vida, el tresor
més preuat que Déu em confia. Intento que el
meu estar entre ells sigui un reflex de l’amor
incondicional que Déu els té.
Aquesta missió no és sempre fàcil, però estic
convençuda que val realment la pena;
per ells treballo, per ells estic disposada a donar
la vida.
En tot això no estic sola, compto amb l’ajuda de
les meves germanes i amb la fidelitat d’Aquell
que un dia es va fixar en mi i que cada dia
em convida a seguir endavant amb cor gran i
generós perquè aquesta entrega val la pena.
Alma Martel, fma
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O ració

A tu te les confio
Vull dir que la Mare de Déu està realment aquí, aquí mateix enmig de vosaltres!
Maria es passeja per aquesta casa i la cobreix amb el seu mantell. (Don Bosco).
En aquell somni que Joan Bosco va tenir als 9 anys, Maria el “va agafar amb bondat de les mans”.
Des d’aleshores, i fins al final dels seus dies, quan repetia: “Ella ho ha fet tot”, Don Bosco mai
deixarà aquella mà.
També nosaltres estem cridats a descobrir aquesta presència discreta i concreta de Maria en la
nostra vida. Sota el seu mantell matern ens acull, en ell hi cabem tots i hi tenen un lloc privilegiat
els nens i joves. El Senyor continua confiant-nos la missió educativa: “A tu te’ls confio” són les
paraules que, a través de Maria, va dirigir a la Mare Mazzarello i et diu també a tu avui.

Fes una pausa en la teva vida, sent la presència de Déu i en el silenci del cor repeteix:
“Sento la teva crida i confio en tu”.

 O
 bserva amb calma la imatge, contempla-la. Fixa’t en cada detall.
Maria acull amb el seu mantell el seu fill Jesús i els nens i joves,
també t’acull a tu...

 Deixa’t

interrogar per aquests rostres, imagina les seves històries,
els seus anhels i les seves pors, els seus somnis per complir…
Què et diuen? Què esperen de tu?
 P
 osa els noms d’aquells nens i joves que t’han estat confiats…
Explica-li a Maria les seves històries
i el que una mare necessita saber per vetllar per ells.
 En
 un moment d’intimitat demana-li
a la Verge Auxiliadora que intercedeixi
per ells. No tinguis pressa.
Deixa els seus noms sota el mantell
de Maria, sota la seva mirada…

Oració final
Maria, la consigna donada per tu
a la Mare Mazzarello: “A tu te les confio”,
continua ressonant en els nostres cors.
Tu ens ensenyes a ser aquesta presència discreta
i concreta, atenta i creativa que sosté
i que sempre apropa a Jesús.
Maria Auxiliadora, sota el teu mantell i sota
la teva mirada confio els nens i joves del món,
especialment aquells que el Senyor m’ha confiat.
Sigues tu la seva protectora en tot moment i intercedeix
davant del teu fill Jesús per ells, perquè continuïn creixent
en el seu compromís de ser constructors d’un món
cada vegada més semblant al qual Déu somia per a tots.
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Buscant junts
De vegades sentim com si les pàgines del llibre de la nostra vida estiguessin
escrites en clau. Són paraules sense sentit i sense ordre i ens costa fer-ne
la lectura. Som aquí per llegir amb tu, ajudar-te a fer una lectura creient
de la teva història, de la teva realitat i donar-te els instruments per fer-ho
possible des de la llibertat, el respecte i el saber que Déu està i es fa present
en les nostres vides. Per això t’oferim alguns mitjans…
ACOMPANYAMENT PERSONAL I EN LÍNIA

Comptem amb un grup de persones, religioses i seglars, que s’han format
en acompanyament, disposades a escoltar-te i fer camí amb tu.
PROJECTE BORGOALTO

Una proposta sistemàtica d’acompanyament, que pretén ajudar-te a enfortir
la teva fe en una trobada més profunda amb Crist, oferint-te mitjans
perquè puguis descobrir i donar resposta al projecte que Déu té sobre tu.
EXPERIÈNCIA DE VIDA COMUNITÀRIA I MISSIÓ

Com a final del procés d’acompanyament, si descobreixes que Déu et crida
en el carisma salesià, et proposem que coneguis més de prop la vida consagrada.
T’oferim l’oportunitat de viure un temps en una comunitat salesiana
participant de manera directa en la nostra vida i missió.

Més informació:
vocacional@salesianas.org
@salesianas_on_the_way
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