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EDITORIAL

PODEM FER QUE ALGUNA COSA CANVIÏ?
Som animals de rutines i la meva és fer el cafè cada matí
amb la remor de fons de les notícies del 3/24. És la idea
aquella de sortir de casa sabent què ha passat pel món. I
en mitja hora te nassabentes que continuem sense govern
a lEstat espanyol, però que insisteixen en les negociacions a tres bandes, que sha destapat un nou cas devasió dimpostos o blanqueig de diner i, per tant, a les sobretaules parlarem dels papers de Panamà i de la llista de personatges famosos que tenen o han tingut empreses off shore, que han començat el retorn dels refugiats
a Turquia i que...
I aquesta llista és tan llarga! Massa llarga. És una llista on
hi trobem molts noms propis. Aquests noms propis són de
persones que, en alguns casos, són incapaços de seure en
una taula i primar els interessos dun país per sobre dels
interessos dun partit, o persones amb un poder adquisitiu altíssim que encara no en tenen prou o persones que
han estat incapaces de gestionar una crisi humanitària.
I de cop, i com que sol ésser tan estrany, ens agafa desprevinguts, pot aparèixer una notícia com que el científic
Joan Massagué, ha descobert el mecanisme pel qual les
cèl·lules cancerígenes fan metàstasi i, per tant, sestà
obrint una porta a una nova via de curació i també a lesperança o que han donat el guardó del català de lany a
lÒscar Camps, socorrista que durant la crisi dels refugiats ha estat a lilla de Lesbos ajudant els refugiats a arribar a la costa grega.
Quina diferència,
no? També són
noms propis; també
són persones, però
que en aquest cas
tenen una cosa
molt bona en comú
i és donar-se als
altres. Dedicar
tota una vida a la
investigació com és
el cas del Dr. Massagué o, com en el
cas de lÒscar,
deixar-ho tot per

Edita:

anar a ajudar els més desvalguts és fer tot un exercici de
generositat.
Tots són persones, tots són noms propis però el què hi ha
al darrere de cada persona són accions, són verbs. Com
deia en Carles Capdevila en el seu article del dissabte 9
dabril El món necessita ara més verbs que substantius...
i verbs concrets.
I com ho fem? Si volem decantar la balança i omplir
aquest món daccions generoses, valentes, respectuoses,
empàtiques, conciliadores,... només ho podrem fer amb
persones valentes, respectuoses, empàtiques, conciliadores... I això no saconsegueix del no-res. Això només sobté
si es treballa, si es modela des de ben petits. Leducació,
en majúscules, té una feina molt important a fer. Leducació entesa com el compromís de tots: pares, escola i societat, que hem de treballar conjuntament per formar ciutadans dun món que volem que sigui millor.
Això només ho aconseguirem si ens ho creiem, si volem
fer-ho possible. Hem de pensar que no és fàcil; suposa
esforç, dedicació, anar contracorrent, implicar, fer les
coses diferent, buscar el consens entre totes les parts i
sobretot, la coherència. Però es pot aconseguir i lobjectiu sho val! Persones educades diferents ens portaran
accions diferents.
I daquí a uns anys, quan continuï fent el cafè amb la remor de fons de les notícies del 3/24 em farà feliç saber
que la llista de
noms que ara encapçalen en Joan
Massagué i lÒscar
Camps és molt més
llarga. Sóc optimista!
M. Dolors
Masclans
Directora
Pedagògica de
Secundària
Escola Pia
de Caldes
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a Sant Sebastià l1 de maig
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LLENGUA, CULTURA I COHESIÓ SOCIAL

Jordi Cuixart, empresari i nou president dÒmnium Cultural
En aquest article us presentarem lentrevista
que van dur a terme les alumnes Clàudia
Monrabà, Judit Figueras i Marta Ibáñez,
estudiants de 1r de Batxillerat de lEscola
Pia de Caldes de Montbui, en la modalitat
de Ciències Socials. Lentrevistat és un dels
empresaris més destacats a Catalunya; Jordi
Cuixart, president dÒmnium Cultural i director general dAranow packaging machinery.
Jordi Cuixart, nascut a Santa Perpètua de
Mogoda i resident a Sabadell, té una llarga trajectòria en el món de lempresa i una
relació estreta amb el teixit associatiu independentista: és membre fundador de FemCat
i membre dÒmnium des de 1996, nha estat el tresorer de lentitat en els darrers anys
i el 19 de desembre de 2015 en fou escollit
president en substitució de Quim Torra. Cuixart és un home que sha fet a si mateix: va
engegar una empresa des de zero, Aranow,
tal i com hem mencionat abans, especialitzada en maquinària per fabricar embalatge flexible, com els sobres que serveixen per
a medicaments o aliments.
···
Bon dia! Som alumnes de lEscola Pia de
Caldes de Montbui de 1r de Batxillerat i
estem cursant la modalitat de Ciències Socials. Li agraïm molt que ens dediqui part
del seu temps per respondre les preguntes
que li hem preparat. Si li sembla bé començarem amb lentrevista. Hem procurat que
sigui breu i concisa.
Com hem pogut veure, vostè té una llarga
trajectòria professional, però com a estudiants ens agradaria saber perquè va decidir encaminar la seva carrera cap a làmbit empresarial i quins estudis va cursar.
Per començar, seria interessant conèixer
més aspectes sobre la seva empresa, Aranow
Quina creu que va ser la seva motivació per a dedicar-se al món empresarial?
La meva motivació inicial, tot i que aquestes es van reformulant, va ser decidir per mi
mateix les coses que volia fer, com volia
acabar vivint, ja que el món laboral implica
una gran dedicació en la nostra vida, i per
tant, la meva motivació era determinar el
meu futur professional. Aquest va ser el motiu pel qual vaig crear el meu propi projecte
empresarial juntament amb tres socis. Això
no comportava treballar des duna òptica
individualista, sinó treballar en equip.
Els estudis que va realitzar els va encaminar cap al món empresarial o encara
no pensava que arribaria a dirigir una
empresa?
Bé, jo vaig estudiar la Formació Professional (FP) de mecànica a lEscoIa Industrial
de Sabadell. No obstant, és cert que des de
ben petit ja tenia el neguit i la inquietud de
ser una persona amb iniciativa i poder crear

empreses de qualsevol tipus díndole. És cert
que no tinc els estudis dAdministració i Direcció dEmpreses, però aquest fet no ha de
ser necessàriament una limitació en làmbit
professional. En el meu cas, he intentat complementar-los reunint-me amb persones que
dominaven aquests coneixements. Per tant,
la meva base és més tècnica, jo sóc delineant industrial. Durant la meva trajectòria he
participat en els diversos rols que componen
una empresa. Aquest aspecte facilita
lempatització amb els companys de lempresa i permet gestionar els recursos humans
adequadament.
Com va ser el seu primer contacte amb
el món empresarial? Quina edat tenia?
De fet, la meva mare era carnissera i el
meu pare era mecànic i de ben petit ja col·laborava en el negoci familiar atenent els clients. El meu primer contacte amb el món
empresarial va ser amb 16 anys, quan vaig
treballar a Wolfpack, una empresa referent
en el sector de la maquinària denvàs i embalatge. Els coneixements que vaig adquirir
durant aquest període de temps em van ser
útils per ser més competent en la meva especialitat.
Quins obstacles ha hagut de superar
sent ja empresari?
Bé, home, no és que el camí hagi estat
sempre plàcid, però més que dobstacles jo
parlaria de reptes que hem anat superant. Al
començament no tenia masses recursos econòmics i degut a la crisi econòmica laccés
al finançament és complicat. És important no
perdre el nord, i tenir clar que no pots invertir
més del que tens, i tenir clar que la política
de lempresa sempre ha estat molt consolidada, és a dir, tenir uns objectius molt ambiciosos a llarg termini i dia a dia intentar anar
assegurant les diferents etapes de la companyia. Aquest, és potser el principal repte que
ha viscut lempresa, anar fent les coses mica
en mica.
Què ha estat el més satisfactori de ser
empresari?
Bé, no tinc tan definit que el fet de ser em-

presari o de no ser-ho em provoqui satisfaccions. En tot cas potser parlaria de la satisfacció de crear un nou projecte empresarial.
Jo no em considero diferent a la resta de
companys pel fet de ser empresari; penso que
entre tots estem construint un projecte empresarial fruit de lesforç, la constància i la
dedicació. Em complau que després daquests anys lempresa segueixi sent fidel a
uns valors amb uns salaris justos per als treballadors, amb els plans dintegració de persones amb discapacitat i que avui en dia
lempresa estigui totalment internacionalitzada. Potser el fet de poder combinar els valors de lempresa amb criteri i amb responsabilitat social, però al mateix temps sense
defallir amb la finalitat de lempresa, que
consisteix a fabricar maquinària i embalatge,
així com amb els objectius que vam establir
a lhora de crear lempresa.
Amb quin capital va iniciar lempresa?
I com el va aconseguir?
Amb la primera comanda vàrem anar al
banc amb el que es diu carta de crèdit. Amb
aquesta va ser possible fer la petició. I daquesta manera, amb les petites aportacions de
cadascun dels socis, lempresa va poder créixer. Lempresa sha finançat amb el seu creixement, però els orígens van ser amb un llapis i una espardenya, és a dir, des de zero:
des del disseny de les màquines fins al muntatge, però també el finançament. Gràcies a
això, lempresa pot accedir a instruments de
finançament en el mercat. Així que lestratègia més encertada és aquesta, no treure els
diners de la companyia i daquesta manera
reutilitzar-los.
Destina alguna part del capital monetari de lempresa en col·laborar amb una
Fundació Solidària?
Tenim diferents sistemes de col·laboració
amb Responsabilitat Social Corporativa.
També tenim un programa estable de participació amb el casal dels infants del Raval.
Però després internament tenim diferents
actuacions, com és el Pla dIntegració de
Persones amb Discapacitat, mitjançant el
qual creem llocs de treball destinats a persones que tenen algun tipus de discapacitat
psíquica, el pla dinserció de gent jove, i un
fons social pels treballadors, on aquests shi
poden acollir si tenen algun tipus de necessitat especial tant amb ells mateixos com amb
alguna persona del seu entorn. També intentem vetllar per la comoditat del treballador.
Per finalitzar aquesta tanda de preguntes, quin seria el consell que li donaria
vostè a un jove emprenedor que volgués
dedicar-se a aquest món?
Que escrigui. Que escrigui en un paper la
visualització que li agradaria tenir dell mateix en un futur: deu, quinze anys més tard.
També recomano que es fixi un objectiu a
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llarg termini tenint en compte la seva rutina
diària. És important que un mateix lluiti pels
seus somni i faci tot allò possible perquè es
compleixi. I és que diuen que a la vida ten
penediràs més dallò que no has fet que no
pas dallò que has fet. Un altre consell és
que, si vols arribar lluny, has danar acompanyat.
Tot i que fa poc temps que presideix linstitució dÒmnium Cultural, una entitat que
es va crear lany 1961 per recuperar i mantenir la cultura catalana en un moment en
que aquesta es trobava censurada i perseguida per la dictadura franquista, nhem
volgut deixar constància de la gestió i lorganització que ha dut a terme Jordi Cuixart
des que va ser nomenat president.
Què va suposar per a vostè ser nomenat president dÒmnium Cultural i ser el
successor duna persona tant carismàtica
i estimada com va ser Muriel Casals?
Bé, per a mi una alegria molt gran. Però
també una gran responsabilitat, ja que és una
de les principals entitats socioculturals del
país que gairebé trepitja al FC Barcelona
respecte el nombre de socis. Sobretot em va
suposar un repte, posat que el moment històric que viu el país és molt rellevant. Principalment, il·lusió i responsabilitat.
Podem interpretar que va viure un cert
procés dadaptació per a aquesta nova experiència. És cert o per vostè va ser una
tasca molt lleugera i es va adaptar amb
facilitat?
Vaig estar quatre anys de tresorer a la Junta i a més, els últims mesos, en vaig ser vicepresident. Ladaptació no ha estat complexa,
però el canvi de rol potser sí, ja que ara sóc
un personatge més públic. Per tant, pel que
fa referència a la dedicació, el canvi va ser
quasi nul, ja que hi destino gairebé les mateixes hores que abans. La feina que es fa de
debò és la que hi ha al darrere, amb un gran
equip format per gent molt treballadora.
Podria explicar-nos breument la tasca
que vostè fa dia a dia en relació amb
aquesta institució?
Moltes tasques de representació de lentitat, que potser és el que més destaca. Aquestes consisteixen, per exemple, a reunir-se
amb el president del FC Barcelona o amb
lalcaldessa de Barcelona, passant pels presidents dels principals partits polítics.
També hi ha molta feina a la Seu i
amb les entitats del tercer sector, amb
ONG i amb entitats relacionades amb
els pilars dÒmnium: llengua, cultura i cohesió social.
Gràcies a la recerca que vam
realitzar prèviament a lentrevista,
ens hem assabentat de la participació dÒmnium Cultural a la marxa en suport als refugiats i en contra del racisme. Com van arribar
a la decisió de dur a terme aquesta campanya en recolzament als re-

fugiats? Considera que va ser útil?
Nosaltres tenim clar quins són els nostres
orígens, Catalunya també és una terra de
refugiats. Els nostres avantpassats, no necessàriament biològics, van haver de fugir de la
Guerra Civil Espanyola i refugiar-se a França
i a Llatinoamèrica. Estem parlant de fa
menys de vuitanta anys i per tant, ens sembla que negligiríem amb la memòria dels
nostres avantpassats. Els refugiats sirians no
deixen de ser allò que nosaltres vàrem ser fa
vuitanta anys enrere, i per tant, la nostra
adhesió a tot el que fa referència a la campanya dels refugiats no és sorprenent. En tot
cas ho seria si no haguéssim actuat; seríem
uns irresponsables si no ens reconeguéssim
en aquest paper, no? I no només parlo del
que està vivint el poble de Síria, sinó també
Afganistan i totes aquelles nacions que estan
en guerra. Malauradament penso que no estem aconseguint el que hauria de ser desitjable: que sobrissin totes les fronteres i que
totes aquestes famílies poguessin viure amb
un mínim de dignitat i no només a Europa
sinó en el món sencer per acabar amb aquesta tragèdia vergonyosa, les guerres del Pròxim Orient.
Pel que hem vist Òmnium Cultural es
va manifestar en defensa de la llibertat i
en contra la judicalització del procés
sobiranista, què opina sobre la situació
política que es viu actualment a Catalunya? Creu que el procés sobiranista serà
viable?
Nosaltres tenim clar que una majoria del
poble català sha expressat a favor de la independència, per tant, entenem que hi ha un
mandat democràtic clar i que Òmnium li dóna
suport. Busquem compartir un reconeixement a totes les expressions culturals i socials que hi ha a Catalunya i daquesta manera tots i totes fem un sol poble. Cultura catalana és tota aquella expressió que hi ha a
Catalunya sigui en la llengua que sigui. Sabem que encara ens queda molt camí per recórrer. Per tant, recolzem totes les persones
que estan patint aquesta judicalització de
lEstat Espanyol. Considerem necessari que
el poble català tingui dret a lexpressió i al
vot, tant com si aquest és a favor o en contra de la independència. Estem convençuts
que si les diverses entitats seguim unides
podrem fer possible aquesta proposició. Hem

de tenir en compte que una nació com la
nostra, amb més de 300 anys dhistòria, que
ha patit la repressió, lintent de genocidi cultural, guerres... I que sempre ho hem superat amb la lluita unida. Treballarem perquè
tots i totes estiguem més units que mai, i
perquè quan arribem allà on hem darribar,
que per a nosaltres és la independència de
Catalunya, la puguem assolir la màxima unitat
possible i també que tothom shi senti representat i còmode.
Li agradaria continuar presidint aquesta institució durant un temps il·limitat?
No, és un plaer i un honor, però els mandats dÒmnium diria que són de quatre anys
de durada i quatre renovables. Jo no tinc cap
voluntat de seguir presidint aquesta institució.
Considero que és una etapa de servei al país i
que la duré a terme amb molt dorgull i responsabilitat amb els companys de la Junta.
Per tancar la trobada li plantejarem un seguit de qüestions a nivell personal.
Està satisfet amb els èxits que ha aconseguit al llarg de la seva vida?
A mi sem fa difícil parlar de satisfacció,
però quan vaig a dormir cada dia em sento
reconfortat arrel de sentir-me realitzat amb
la tasca que faig. Estic molt tranquil amb la
meva consciència perquè hi dedico la major
part de les hores del meu dia. Més que satisfacció crec que no he traït el que volia fer
en la meva vida.
Descriguis amb tres adjectius.
Ostres! Doncs perseverant, a vegades
tossut i també... sensible.
Perquè creu que aquests trets el caracteritzen?
Em considero perseverant perquè quan
em marco un objectiu sempre sóc capaç de
complir-lo, tossut, però en el bon sentit de
la paraula, i sensible ja que sóc molt empàtic
i per tant, crec que sóc capaç de posar-me
a la pell dels altres.
Quins considera que són els requisits
que necessita una persona per consolidar
un futur prometedor en làmbit professional?
Doncs, ser sincer amb un mateix, auster,
ser ambiciós amb lestratègia, però no ser-ho
gaire econòmicament i sobretot, ser bona
persona i fer el que ens han ensenyat els
pares a casa, en resum, tornar als valors
bàsics: sha de saber ser generós. La
lliçó més important és transmetre els
valors que tenim amb sensibilitat i tendresa. La cobdícia i lavarícia són les
que ens han portat a trobar-nos en
aquesta situació en la qual ens trobem,
aquest creixement il·limitat.
Doncs fins aquí la nostra entrevista,
moltes gràcies per la seva predisposició a atendrens. Desitgem que la
seva institució continui col·laborant
amb tasques humanitàries a favor de
la societat. Fins aviat!
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EL RETAULE BARROC DE LESGLÉSIA
DE SANTA MARIA DE CALDES
Desaparegut per lincendi del 28 de maig 1907

El 28 de maig del 1907 desapareixia a causa dun incendi un
retaule barroc que presidia lesglésia de Santa Maria de Caldes.
Respecte a les causes de lincendi, sembla ser que al matí daquell
dia hi va haver un enterrament duna senyora benestant de la vila.
Un cop finalitzada la cerimònia, les espelmes es guardaven a la
part posterior del retaule. Podria ser que una espelma mal apagada fos la causa daquest incendi que va acabar amb aquesta peça
artística.
El retaule havia arribat a Caldes lany 1741 i era obra den Bonaventura Gaitg i pertanyia al convent de Sant Francesc de la
ciutat de Barcelona:
De y sobre la compra del Retaule major que era en la Igla. dels
pares de sant Francesch de la Ciutat Barcelona, per y entre Bonaventura Gaitg mestre Fuster de la Ciutat de Barcelona de una, y...
El convent de Sant Francesc era situat a primera línia del Passeig de Colon fent frontera amb la muralla que hi havia prop del
mar. Un cop es posen de moda els retaules daurats, el convent
decideix vendrel i és quan arriba a la nostra població.
El retaule, el transport i la seva col·locació a Caldes va costar 350
lliures que es van pagar al mestre Gaitg. En aquesta adaptació a
lesglésia de Caldes es va canviar algun escut de la ciutat de
Barcelona pel de la nostra vila. Cal dir que era un bon preu perquè els nous retaules daurats tenien uns preus molt més alts
(2.520 lliures el dArenys, 6.000 lliures el de Terrassa o 900 lliures el de Sant Llorenç de Morunys).
No coneixem la data exacta de la fabricació del retaule però lestil barroc salomònic de les columnes i pels escuts representats,
lobra la podríem situar entre 1725 i 1733.
Un fotografia del retaule i un dibuix que va fer mossèn Isidre
Guvern, prevere capellà del Remei ens mostren com era el retaule iconogràficament. Durant la contrareforma, lesglésia utilitzava lart com a suport pedagògic i densenyament del seu mis-

satge. A partir del
s XVII saccentua
la representació
del triomf de la
fe, la religió, el
pontificat, els màrtirs, la verge i els
sants.
A la part central
baixa es representà la imatge de la
verge i el naixement del seu fill i,
als seus costats, a
lesquerra, Sant
Joaquim, pare de
la verge, el naixement de Maria i
lAdoració del Reis
i, a la dreta, Sant
Josep, la presentació a temple i ladoració dels pastors. Sobre la verge, a la part
central, les imatges de Sant Jaume i Santa Susanna. A la part central més alta, el rostre de Déu i el seu fill nu fet home, acompanyat als costats per les virtuts justícia (espasa a una mà i romana a laltra) i la fortalesa (amb columna a la mà, en aquest cas
salomònica).
Les parts laterals del retaule representen la vida de Sant Francesc,
cal recordar que la peça va ser feta pel convent dels franciscans
de Barcelona i que aquest va ser construït on es creu que Sant
Francesc va dormir en la seva visita a Barcelona.
A nivell iconogràfic els trets que identifiquen els franciscans són
la seva roba rústica, el cordill a la
cintura i el pentinat. Aquests simbolitzen la pobresa i la caritat.
També es representa la vida del
sant: la revelació en el somni, la
seva predicació, i la caritat franciscana. Als extrems laterals es representen imatges de sants franciscans:
Sant Bonaventura, identificat per la
seva mitra, bastó i roba de bisbe,
Sant Antoni de Pàdua amb el llibre
i el nen i altres no identificables
amb la qualitat de la imatge.
A nivell heràldic es representen les
armes franciscanes a la part baixa
(dos braços creuats, un sobre laltre) i a la part alta lescut de la vila
de Caldes i el de la ciutat de Barcelona.
Malauradament avui ja no comptem amb aquesta magnífica obra
que hagués estat, sens dubte, un
gran atractiu per a la nostra església.
Gregori Martínez,
Historiador de lArt
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FEM ÀGORA
CONNECTAR X DESCONNECTAR

3a TROBADA FILOSÒFICA DE PRIMER DE BATXILLERAT
DE LESCOLA PIA DE CATALUNYA
8 dabril de 2016 Caldes  Igualada  Mataró (escoles acollidores)
1.100 alumnes de 1r de Batxillerat de
13 escoles diferents.
La trobada té per objectiu el treball i la
reflexió al voltant de la Filosofia com a
pensament humà de profunditat. Alhora
és una ocasió per a la convivència i coneixement mutu entre els estudiants de
les escoles.
Aquest any han estat tres les escoles
acollidores: Caldes, Igualada i Mataró
A la nostra vila hi van assistir uns 400
alumnes vinguts de Terrassa, Granollers,
Igualada, Mataró, Nostra Senyora, Sarrià,
Balmes i Sant Antoni.
Aquesta trobada neix dels delegats/des,
duna proposta que es va recollir en la VI
Assemblea de lEscola Pia de Catalunya el
maig del 2011, concretament en la Política Alumnat, que proposa enfortir la participació de lalumnat en la vida del centre
i formar-lo personalment seguint els valors
de lEscola Pia i cohesionant internament
la institució. Dins daquesta política, a
lobjectiu 2, acorden que sorganitzi una
trobada amb els alumnes de batxillerat per
desenvolupar un major sentiment dinstitució en els alumnes i fomentar laprenentatge dels valors de lEscola Pia.

Com hem arribat al dia? Un dijous al
mes, els professors de filosofia de totes
les escoles es reunien a Barcelona per
decidir el tema daquest any i preparar les
activitats de sensibilització i les de la trobada i post trobada.
El cartell de la trobada sescull després
dhaver-lo seleccionat dun total de 30
propostes fetes pels mateixos alumnes de
les diferents escoles.
En la fase de la sensibilització prèvia a
laula els professors han passat vídeos,
han comentat imatges i reculls de premsa al voltant del tema escollit.
El dia de la trobada ens vàrem reunir tots
al Saló dactes de lescola. Després de la
benvinguda vàrem veure un video fet
també pels propis alumnes que ens presentava diferents situacions al voltant del
tema.
Seguidament, per grups de 10 alumnes,
ens repartirem per diferents punts del
nostre poble per fer Àgora. La reflexió
va girar al voltant de 10 temes diferents:
1- Quan vaig de viatge penjo fotos a les
xarxes socials de tot allò que faig. Amb
el mòbil puc fer fotos i gravar sempre
que vull.
Una imatge val més que mil paraules? Les penges? Timagines fer un viatge i no penjar les fotos i/o vídeos a les xarxes? Tindria sentit haver fet
el viatge?
2- Potser no hauria dhaver enviat aquest missatge. La immediatesa. Ha
solucionat alguna cosa? Thas penedit alguna vegada? Posa algun exemple.
3- Tinc un grup de whatsapp de tota la classe. Sí el tens, comenta com va.
El tens silenciat? Què taporta? En positiu i negatiu.
4- Sempre estic en línia. Última connexió 5:32h. Estic connectat, per
tant, existeixo. Quin valor dones a les teves amistats pel fet destar connectat les 24h? Què passa si una de les teves amistats no et contesta un
missatge en 3 hores? Li preguntes el per què?

recollir en la

FILOSOFIA

5- Els límits del meu mòbil són els límits del meu món. Quines
emocions, estat dànim, sentiments, manca duna eina necessària... et genera el fet de deixar-te el mòbil tot un dia a casa?
6- Donam wifi, i et canvio el món en 5 minuts.Tot el món es
mereix accés a internet M. Zuckerberg. Quin potencial té la tecnologia? Què es pot provocar si estem en xarxa? Laccés a
internet ha de ser un dret? Com lhabitatge, leducació?
7- Tinc més de 2000 @mics. Quants amics a les xarxes tens?
Acceptes la sol·licitud de tothom o només de la gent que coneixes? Quins criteris fas servir per acceptar amistats  seguidors/
es?
8- Skype, tobro les portes de casa. Timporta que qualsevol
persona vegi casa teva? Què vols mostrar de tu mateix? Què
ensenyes de la teva intimitat? Hi poses límits propis?
9- Del Larousse a la Viquipèdia. Estudio per als exàmens amb
el mòbil. Informació = coneixement? Selecciones la informació
que trobes per internet? Com? On? Explica quins criteris i/o
passos segueixes.
10- Jo sóc jo i els meus perfils. Identitat digital. Quants perfils

Divendres, 22 dabril del 2016

7

tens? Quin ús en fas? Si tornessis a començar, els obriries tots?
Tens una estratègia? Penges un tipus dinformació específica a
cada xarxa?
Cada alumne nescollia un, reflexionava i ho posava en comú.
Després de la roda escollien un dels temes i intentaven treure
aspectes per poder donar resposta a les propostes següents: «Ens
volem connectar per a: ... Ens volem desconnectar per a: ...» Ho
recullen en una cartolina i fan dues piulades al Twitter, una del
grup i laltra de la feina feta.
De retorn a lescola saprofita per fer la foto de grup i darrera
trobada conjunta al saló. Els delegats dinamitzen aquesta cloenda
animant a tots els representants dels diferents grups a pujar a lescenari per compartir les seves conclusions.
Finalment, el grup musical de lescola ens amenitzà amb una peça
musical i els delegats ens acomiadaren fins lany vinent.
Ens queda una tasca de revisió i valoració a posteriori i la realització dun video que reculli tots els millors moments del dia.
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SUMMEM, EL PROJECTE PER TRANSFORMAR LESCOLA

LEscola Pia de Caldes és una de les 6 escoles que durant aquest curs 2015-16
està provant en fase pilot el Projecte per a la Interdisciplinarietat a lAula
LEscola Pia de Catalunya ha presentat el
seu nou projecte pedagògic SUMMEM
a tota la comunitat educativa i a la societat el passat 2 de febrer, al CCCB de Barcelona. Aquest projecte vol donar respostes
educatives reals als reptes de la societat del
segle XXI fent una escola adequada a les
necessitats dels infants i joves, trencant
motlles i apostant per laprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu.
Està previst que en 5 anys els 20.000 nenes i nens que estudien als 20 centres de
lEscola Pia de Catalunya treballin ja amb
aquesta nova eina.
Més de 500 persones van assistir a lacte
de presentació del SUMMEM conduït pel
periodista Lluís Caelles on sha explicat la
història, les característiques i els beneficis
duna iniciativa que implica a tota la comunitat de lEscola Pia de Catalunya.
El Projecte, que ara està en fase de prova
pilot, amb 600 nens de 6 centres, saplicarà
en un mínim del 50 % de lhorari escolar
a Educació Infantil i un mínim del 25 % a
Educació Primària, Secundària, Batxillerat i
FP. Es treballarà amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i
sempre amb una estructura daprenentatge
cooperatiu. Aquests itineraris es faran a
partir de metodologies molt concretes com
ara la resolució de problemes, laprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.
LEscola Pia de Caldes acull un dels cursos pilot, concretament el de 5è de Primària. Des de linici daquest curs, tant les
mestres i tutores de 5è, com el mateix
alumnat, està rebent una formació molt
específica que permeti implementar de la
millor manera possible aquestes noves metodologies.
Aquesta formació, principalment, està centrada en el treball cooperatiu. La Universitat de Vic, referent al nostre país daquesta metodologia, ha assessorat i seguit el pla
daplicació del treball cooperatiu en aquest
curs de 5è de Primària.
Posem un exemple. Lalumnat de 5è està
treballat un itinerari interdisciplinari a partir de la següent «driving question», pregunta vertebradora: Per què li serveixen
les pomes a la pomera?
Seguint el model sistèmic de programació
didàctica lalumnat ha treballat conceptes
com la reproducció o la nutrició de les
plantes; sha treballat a través de dibuixos,
maquetes o teatralitzacions, i finalment el

producte final que hauran delaborar és un
pòster.
«Volem que laprenentatge parteixi del
voltant de lalumne i sigui transferible a
altres situacions. Que allò que fem a laula no serveixi tan sols per aprovar exàmens, sinó per a la vida, explica lAscensi
Laglera, directora pedagògica dEducació
Primària.
La Marta Casabayó, la Maria Pieres i la
Mª. Àngels Cortada, són les tutores de 5è
que estan al capdavant dels Itineraris Interdisciplinaris que sestan duen a terme de
forma pilot durant aquest curs. Quan han
dexplicar quins són els beneficis daplicar
el Projecte SUMMEM, totes tres ho tenen
clar: «lalumnat està molt més motivat,
veus com tothom simplica amb la feina,
tothom treballa i col·labora amb el seu
grup per tirar endavant les tasques que es
van realitzant. El fet que moltes activitats
siguin manipulatives agrada molt als
alumnes. En general aquesta manera de
treballar desperta molta més curiositat a
tot lalumnat i els obliga a pensar i a ferse preguntes».
I quines són les principals diferències respecte una classe més tradicional o clàssica?
Doncs així ho veuen les tutores de 5è:
«Una classe on treballem Projectes Interdisciplinaris és molt més dinàmica, lalumnat mostra molt més interès i molta
més atenció. Fins ara els alumnes estaven

molt acostumats que el professorat els
donés tot fet, ara són ells els que han de
buscar les respostes».
Però aquest canvi pedagògic no és fàcil de
realitzar, també hi ha resistències i elements
que juguen a la contra. Quins són? La
Marta, la Maria i la Mª. Àngels també coincideixen en això: «el principal problema
és mantenir la cohesió dels grups cooperatius. Tot i tenir càrrecs i rols definits
ens cal encara molta cultura de treball en
grup i cooperatiu, això fa que nosaltres,
com a mestres, haguem dintervenir massa en la gestió dels grups. Mica en mica,
segurament, els grups guanyaran en autonomia i en gestió de les dificultats»
I els alumnes, què en pensen? LArtur
Masclans de 5è B ens comenta la seva experiència amb els Itineraris dAprenentatge:
«El fet de treballar en grup fa que aprenguem més. Per exemple, al nostre grup
sens va acudir una idea per comprovar
una hipòtesi que va sortir a classe. A
partir daquesta idea hem creat un experiment per veure si les plantes busquen la
llum per créixer». La Júlia Sánchez de 5è
A ens comenta que «és molt més divertit
treballar daquesta manera. El fet que
cada dia sigui una sorpresa el que farem
a classe és molt motivador. És veritat que
treballar en grup a vegades costa una
mica però aprenem a raonar, argumentar
i a posar-nos dacord».
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El secretari general de les Institucions Educatives, Antoni Burgaya,
insisteix en «la importància dentomar aquest repte, dadaptar
leducació dels nostres fills a la realitat que es trobaran a la
societat per transformar-la. A lEscola Pia els eduquem i els
educarem en valors, però amb unes competències que els permetran tenir una vida plena». La presidenta de les AMPES de
lEscola Pia de Catalunya, Olga Canet, sha mostrat molt il·lusionada davant daquest camí que sha engegat: «Pels pares és un
orgull veure com els teus fills van contents a lescola i com lescola treballa per adaptar-se a les noves necessitats dels temps
en que vivim».
Jaume Montsalvatge,
Professor de Secundària i Membre de lÀrea
Pedagògica de lEscola Pia de Catalunya
Una aula de 5è treballant de forma cooperativa

Flexibilitzar lescola, el primer pas cap a la innovació
Lescola està vivint uns moments molt interessants duna profunda reflexió, de nous reptes i noves propostes. La riquesa
daquest moment rau en les diverses procedències daquests
projectes, escoles, instituts, institucions, organitzacions, tots ells
diferents però amb molts punts en comú. Alguns daquests plantejaments, però, no són tan nous, tot i que per desgràcia no
shan generalitzat ni implementat en la mesura que molts creiem que hauria estat necessari i del tot desitjat.
Molts pedagogs/es, mestres, professors/es, especialistes i estudiosos de leducació, apunten cap a un canvi de paradigma, cap
a una escola del segle XXI però sobretot pensada per a ciutadans del segle XXI. Avui dia encara tenim moltes escoles pensades per a ciutadans del segle XX o fins i tot del segle XIX,
això sí amb ordinadors, tablets o pissarres digitals. Shan dedicat molts esforços a modernitzar el continent, però molt pocs
a renovar el contingut.
Tenim algunes certeses de cap a on han danar aquests canvis
que alguns anomenen innovació, altres millora, i altres simplement actualització. El nom no fa la cosa, però la naturalesa
daquests canvis sí que és rellevant. La major part de les escoles o centres educatius que abanderen aquests canvis coincideixen en una sèrie de punts o característiques. Aquests són ja part
de les certeses irrenunciables i inqüestionables per la major part
de la comunitat educativa del país. Cadascun daquests centres
des de la seva posició i òptica particular, sense abandonar la seva
mirada pròpia de la realitat i així cal que sigui i que segueixi sent.
La solució no és clonar una escola o un model dinnovació sinó
trobar aquells punts en comú que ajudin a avançar cap aquesta
escola del segle XXI per a alumnes del segle XXI.
Però quina és la realitat? Avui dia la fórmula més comuna a les
nostres escoles, sobretot a secundària i sempre amb lloables excepcions, és la següent:
Aquesta és lestructura habitual de les nostres escoles i el primer dels impediments perquè el canvi sigui real i els aprenentatges siguin significatius. No és impossible innovar a partir
daquesta organització però lesforç que requereix és titànic i
moltes vegades acaba per desanimar als propis docents, fins i
tot aquell grup de motivats i convençuts. És evident que aquesta
estructura no és facilitadora del canvi.
Perquè el canvi sigui autèntic i no simplement anecdòtic o una
capa de maquillatge superficial requereix de la implicació de tota
lescola, de tot el centre educatiu. No pot ser la lluita de dos o
tres docents, considerats per alguns com a superherois, enmig

duna oceà hostil, ple de perills i entrebancs, sinó que ha de venir
de la pròpia organització o institució. Exigeix de certa valentia i
atreviment, i sobretot cooperació entre tots els mestres, professors i professores que són part activa dun projecte educatiu.
El primer pas cap a una cultura del canvi i la innovació requereix per tant duna voluntat explícita per flexibilitzar aquesta estructura que ens encadena i que és del tot antinatural. A la vida
no vivim en fragments duna hora, ni els problemes reals són
únicament duna matèria, ni estem sols davant daquests problemes. A la vida els problemes sens plantegen de manera interdisciplinària i quasi sempre els resolem de forma col·laborativa.
Què vol dir, per tan, flexibilitzar lescola? Trencar amb aquesta
fórmula on hi predomina la individualitat, tant del docent, com
de la matèria, com del propi aprenentatge. Aquí recau la primera de les responsabilitats que té lescola com a organització
col·lectiva, no podem defugir-la ni amagar-nos darrera mil i una
excuses, algunes delles molt fonamentades i pròpies dun sistema massa burocratitzat. Aquest excés de regulació ha estat massa
vegades el fre que molts han utilitzat per no avançar cap al
paradigma del canvi, la millora i la innovació.
La direcció que segueixen tots els centres que avui dia caminen
cap a aquest nou escenari dinnovació requereix de treballar de
forma cooperativa o col·laborativa dins laula i també a nivell de
professorat. Treballar amb projectes globalitzats i interdisciplinaris, on laula va més enllà de les pròpies 4 parets de la classe i
laprenentatge es produeix en una multitud de situacions diferents
i canviants durant la jornada que lalumnat passa dins lescola.
El centre de tot el procés daprenentatge són els nens i les nenes, els nois i les noies, i no pas la matèria, ni el docent, ni
laula, ni la tecnologia. Aquests passen a ser els mitjans a partir
del quals organitzem els aprenentatges o les metodologies, però
mai poden ser per si mateixos les finalitats del propi sistema
educatiu.
Hem de pensar en una escola on tot això sigui possible, una escola facilitadora del canvi, i que repensi la seva estructura per
avançar cap a un model molt més flexible.
Així, doncs, flexibilitzem lescola, trenquem aquesta rigidesa que
no ens deixa observar amb claredat el que hi ha més enllà de
la boira, i avancem amb pas ferm i decidit cap a un nou escenari, on ja molts hi estan caminant i molts daltres voldrien començar a caminar-hi.
Jaume Montsalvatge
Article publicat al Diari de lEducació l11 de març de 2016
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HANDS ON HISTORY
Tot i els esforços que hi posem, les classes dhistòria sovint
es converteixen en una llarga corrua de fets i personatges que
en el millor dels casos fan augmentar el volum danècdotes
gracioses i en el pitjor el volum dels dossiers dels alumnes.
Costa molt, moltíssim que la història sigui una bona aliada

de laprenentatge. La millor, si no la única manera, és fer-la
viva, fer-la més física. En
aquest aspecte el patrimoni
històric dels nostres pobles i
ciutats no pot ser deixat només
en mans de turistes. És clar
que si és possible se nha
dobtenir un rendiment econòmic però aquest no pot ser ni
el primer ni lúnic dels motius
que han de dirigir la seva revitalització.
Com es pot dir que la història és avorrida? Tota? Buscar
lorigen del per què sóc així,
per què parlo daquesta manera, per què aquestes lleis, per
què aquestes enemistats viscerals..., no hauria de ser avorrit de cap de les maneres. És el facebook del passat. Aquests
pensaments només poden néixer de lexperiència o la manca dinterès. Si el motiu és aquest segon,
tanquem la paradeta. Però si és el primer,
els historiadors i sobretot els professors de
socials (quin terme tan poc encertat) hem
dentonar el mea culpa.
Hi ha hagut a Caldes (i a tots els pobles)
persones que al llarg dels segles han gastat hores i hores per deixar constància del
que havia passat. Avel·lí Xalabarder, Josep
Poch, LLogari Sala i més recentment
Raimundo García, Xavier Serrat i també
grups com el de la Recuperació de la Memòria Històrica, han fet una gran tasca i
shan fet mereixedors de reconeixement
públic. Ho han fet sense buscar cap mena
de protagonisme. Crec que els va moure i
els mou encara la voluntat de deixar clara

i certa la veritat del que som. Per endavant el meu homenatge.
I com hem usat aquesta feina els professors? Vagament. Tots fem
cosetes però sense aprofitar a fons lingent patrimoni que ens envolta.
Termalisme i romans han centrat, com no podia ser de cap altra manera, projectes i treballs escolars, però això només
ens ha deixat tocar lescorça de la història. Hi ha un
buit que en la mesura de les nostres possibilitats
hauríem de saber omplir com a professors. A una de
les sales de la Torre de Londres hi ha una petita exposició/taller anomenat Hands on history, una invitació no a escoltar o llegir sinó també a TOCAR
i FER. Fem de la història no només paraules sinó
una vivència.
Fa anys rondava un axioma per les consciències dels
barcelonins que deia que la ciutat havia viscut desquena al mar fins als jocs olímpics de 1992. Doncs
bé, Caldes va copiar-lo canviant el mar per la riera.
Se la considerava un pou de brutícia, un element
que destorbava les comunicacions i un recurs que havia perdut tota importància. Senzillament havia passat de moda. Però
els darrers anys shan invertit molts esforços en
la seva revitalització no sense les polèmiques
que qualsevol poble mereix. Safareigs, passeig,
molí de lEsclop, Can Rius i muralla han reviscolat amb criteris força encertats (crec). I finalment el pont romànic. Els treballs arqueològics que shi han dut a terme segurament podran ajudar a solucionar els dubtes que durant
anys han torturat els historiadors. Era dorigen
romà? Com era el pas del rec Rimonà? Hi
havia el mateix desnivell que avui veiem? Tenia baranes massisses o forats de pal per subjectar una estructura de fusta? Em vénen al cap
moltes preguntes i magradaria que un cop acabés la reurbanització de tota la riera, el consistori no hi instal·lés només cartells informatius
pels turistes. Ha i hem de buscar la manera
dincloure aquesta història i les seves cicatrius
en la curiositat dels alumnes. Si ho aconseguim
segur que clicaran Magrada.
Jordi Hernández, Professor de Socials

BIBLIOTECA
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APROPEM ELS JOVES A LA BIBLIOTECA
DE CALDES DE MONTBUI

Lany 2015 es va celebrar
el centenari de la creació
de la Xarxa de Biblioteques de la Mancomunitat
amb lobjectiu que la cultura i laccés al coneixement estigués a labast de
tothom. Amb el mateix
objectiu i aprofitant lefemèride, durant tot el curs
2015-2016 tots els estudiants de 1r a 4t dESO
han fet una visita a la Biblioteca de Caldes i han
utilitzat els seus serveis.
Amb aquesta iniciativa es
persegueix apropar la biblioteca als joves i
que tothom tingui el carnet per poder fer
ús de tots els serveis que shi ofereix, molts
dels quals lalumnat desconeixia i que suposen una porta daccés a la cultura. Al
final de la visita, després de lassessorament dels i les bibliotecàries, cada estudiant havia de sortir amb com a mínim un
llibre per llegir durant el trimestre.
Podem reviure lexperiència de la mà de
tres alumnes de 3 que ens lexpliquen en
un reportatge.
Els nois i noies de lescola vam poder
gaudir duna visita a la Biblioteca don
vam sortir amb llibres, pel·lícules i més.
Núria Baraldés, Judith Pàez i Sole Vega
Un grup de 15 alumnes de 3r dESO de
lEscola Pia de Caldes de Montbui vam
anar, el passat 24 de febrer, a la biblioteca
del poble per a conèixer el seu funcionament i les novetats actuals. Lespai va realitzar durant lany 2015 49390 préstecs
entre llibres, revistes, pel·lícules, música i
arxius en daltres formats.
Primer vam anar a la sala dactes on la
guia, lElisabet, ens va ensenyar a utilitzar
el catàleg Aladí, compartit amb les altres
biblioteques de la xarxa. Les possibilitats de

cerca són diverses, per tal de facilitar trobar el document que es busca o informació sobre un tema. En el cas que no estiguessin disponibles, perquè no els tinguessin a la biblioteca, hi haurien dues opcions.
La primera seria bàsicament anar a una altre
biblioteca on es trobés el llibre o fer un
encàrrec, que costaria 1,5, per tal que el
fessin arribar a la Biblioteca de Caldes (trigaria, més o menys una setmana). A més
dagafar llibres físics podem descarregar,
cada cop més, llibres electrònics. Per a
poder-los llegir, es podria fer en línia o
descarregar-los, però amb la condició que
al cap de 21 dies sanul·laria la descàrrega. Tot i la modernització de la biblioteca,
la Elisabet va comentar que només es podien descarregar dos llibres electrònics, però
en canvi, sen podien agafar 15 de físics.
Els llibres es poden renovar abans de ser
retornats. Igualment, 5 dies abans que shagi de tornar, la biblioteca envia un correu
electrònic avisant del retorn. Tot i que no
té una caducitat, el carnet si no sutilitza en
10 anys queda anul·lat i sha de renovar.
La nostra guia ens va ensenyar diferents
exemples de llibres per a diferents gustos,
des de fantasia fins a terror. Entre els lli-

bres que ens va prescriure
hi havia El corredor del laberint, Els jocs de la fam,
Atrapats a la xarxa, Les
llàgrimes de lassassí i
Desconnexió.
Abans de començar la visita per les diferents parts de
la biblioteca, lElisabet ens
va ensenyar diferents pàgines web on hi ha resums,
propostes i més, per a motivar el gust per la lectura.
Algunes daquestes van ser
Què llegeixes? o Us recomano on shi poden trobar
recomanacions, propostes, tastets editorials,
diferents autors i les seves obres, trobades
de lectors i fins i tot, loportunitat de llegir
el primer capítol dun llibre per a veure si
hi ha interès o no, per així decidir si comprar-lo o agafar-lo en préstec.
Una vegada que la nostra guia va finalitzar
lexplicació, vam començar la visita. No la
vam fer en profunditat, però bàsicament la
biblioteca sestructura en tres plantes, la
primera, a lentrada, hi ha la recepció, la
sala dactes i lespai per a poder llegir; la
segona on hi haurien els llibres més infantils i alguns de juvenils (així com còmics i
vídeos) i, finalment, la tercera planta on
trobaríem la zona juvenil i adulta. En les
darreres plantes hi ha espai per treballar i
ordinadors que es poden reservar. A la biblioteca també hi ha pel·lícules per a les
diferents edats, a més de música, revistes,
enciclopèdies, diccionaris i altres arxius.
Després daquesta petita visita, ens van
deixar temps lliure per a poder escollir llibres, pel·lícules, revistes, còmics... Daquesta manera, vam acabar la visita a la biblioteca i tots els alumnes vam sortir amb llibres i ganes de llegir-los.
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BIBLIOTECA

LLIBRES, PEL·LÍCULES I MÚSICA QUE HO PETEN A LA BIBLIOTECA

Dels 49390 préstecs que es van realitzar durant lany 2015 a la Biblioteca de Caldes de Montbui, nhi ha que shan convertit en
lestrella de la corona, aquells llibres, pel·lícules i contes infantils dels quals tothom vol gaudir. Us presentem aquests préstecs més
populars en un rànquing que us pot aportar idees per aquest Sant Jordi.

LLIBRES RECOMANATS
LANTICLUB (Àngel Burgas)
Lanticlub és una novel·la dÀngel
Burgas que reflecteix els problemes i
injustícies de lescola combatuts precisament per un grup damics anomenat Anticlub. Les accions anti
que protagonitzen els uneixen més
que cap altra cosa des de sisè de
primària fins a tercer dESO.
El llibre és interessant perquè parla
tant de problemes amb relacions diverses entre persones com fins a
amistats inesperades que sorprenen.
Hi ha moments en què et ve de gust formar part daquest grup
i daltres en què sembla tot més complicat.
Aquesta història és molt entretinguda, així que és un bon llibre per passar lestona!
Martí Sarri, 1r ESO
TRAÏCIÓ
Traïció és el primer llibre duna saga
increïble. Sambienta en una època
futura on el món sencer està concentrat en dues ciutats emmurallades. A
fora daquestes, només hi ha ruïnes
cobertes per una vegetació salvatge.
Aquesta va ser lherència que la Humanitat del nostre temps va deixar en
el món. En aquesta nova societat hi
ha una ètica diferent; busquen la
igualtat però a través de la perfecció.
Mexplicaré: quan compleixes setze anys deixes de viure en la
primera ciutat (on passes la primera part de la teva vida) i et
trasllades a la segona. Abans, però, sha de passar per una operació on testiren la pell, et tornen les dents de marfil... Bé,
on et converteixen en perfecte. Després, tot són festivals.
Només hi ha un problema; els perfectes conviuen amb una
sensació datordiment constant, sense criteri ni la capacitat de
recordar com era la seva vida abans de complir els setze. I
és que tots estan controlats. Per això la protagonista intentarà
lluitar contra aquest nou sistema implantat.
Clàudia Monrabà, 1r de Batxillerat
REVULSIU (La Pegatina)
Lúltim treball del grup de música La
Pegatina es diu Revulsiu, i és un dels
discs més optimistes i alegres de la
formació. El grup de música és provinent de Mollet del Vallès, però també tenen altres components daltres
nacionalitats, i és per això que les llengües amb què canten
són català, castellà, anglès, francès, japonès...
Lany passat, el 2015, van fer una gira internacional, així que
es van donar a conèixer arreu del món. Una de les cançons
més recomanables és Bananeres perquè fan una combinació amb un altre grup molt interessant, Oques Grasses.
Per acabar, recomano aquest grup a tothom que necessiti una
dosi dalegria o si més no, a algú que li agradi la rumba i la
fusió de diversos gèneres. Música divertida i de festa major
per als més moguts!
Helena Ortega, 4t ESO
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MISS PEREGRINE ET LES
ENFANTS PARTICULIERS
(Tim Burton)
Jacob est un ado qui a formé un
lien très spécial avec son grand-père
quand il était un enfant. Aujourdhui, son grand-père a meurt, et
une lettre lui porte a voyager à Galles. Là, il va connaître des enfants
qui sont différents: ils sont peculiers. Il va vivre des aventures émouvantes et sa vie sera en danger.
Une histoire effoyable avec des
images très frappantes et personne ne restera indifférente.
Maria Muñoz, 4t ESO
MY NEIGHBOR TOTORO
The plot is about two little girls
(Satsuki and Mei Kusakabe) move
with their dad (the professor Tatsuo
Kusakabe) to an old House near the
hospital where Yasuko, their mother,
is recovering from a long-term
illness. There, the little kids see that
the house is habitated with little dust
creatures called soot sprites and
the forest also is habitated with three forest spirits each one
called Totoro (or, at least, is hoy are called in the film).
The girls live adventures with them, and they have a memorable experience.
The setting is the forest of Saitama Hills, where the mothers
hospital is located.
Guillem Álava, 3r ESO
LR I LA JULIE (Isaac Marion)
Aquest llibre parla de la vida dun
zombie. LR i la Julie, sens dubte,
és un llibre que té molt misteri. Si
tagrada llegir llibres tractin de
zombies, misteri, aventures i amor,
aquest serà el teu llibre.
Lescriptor del llibre, Isaac Marion, va
voler posar un món ple de coses imaginades en la nostra ment. Alguna vegada us heu parat a pensar què passaria si fóssiu immortals? A lR li passa
això: abans de ser un zombie era un
humà com nosaltres. El que passa és que no recorda ni el seu
propi nom. Si vols saber com és la vida dun zombie, aventurat en aquest llibre! Tasseguro que et farà fer moltes preguntes que només amb la teva imaginació podràs contestar.
Ara sí, passem al resum! Aquesta història narra laventura dun
noi que per bona o mala sort, sha convertit en un zombie. Un
dia que té molta gana, va a un edifici abandonat, i allà descobreix que tots els seus companys zombies no els importa la vida
tant com a ell, i durant molta estona que ho pensa decideix
protegir a una jove indefensa. LR no se la vol menjar, perquè
amb el temps de conèixer-la sacaba enamorant. Els companys
daquest pobre zombie la volen matar, i com que lR no hi
està dacord, alguna cosa passarà. Si vols saber què passa
durant la discussió de zombies, et recomano que tel llegeixis,
perquè està ple daventures, amor i molta, molta intriga.
Laia Moya, 1r ESO
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ENTREVISTA

LALUMNAT OPINA: CRISI DELS REFUGIATS

A finals dany, es va fer evident un conflicte, que té un origen molt llunyà, a lest del Mediterrani: a Síria, milers de persones
han hagut de deixar les seves cases, famílies i amics, per protegir-se de la guerra. Aquestes persones fugen a la desesperada,
sense un destí concret i amb un camí ple dincerteses. Europa no sap com gestionar aquesta situació i el drama humanitari segueix sense resoldres. És per aquest motiu que enguany preguntem als nostres alumnes sobre aquest conflicte.
1. Si fossis un dirigent europeu, quines mesures prendries per fer front a la situació?
2. Creus que Caldes podria ser un poble dacollida per als refugiats?
3. Quina intervenció concreta pots fer com a ciutadà per ajudar a millorar la vida dels refugiats sirians?
Anna Clotet
2n de Batxillerat A
1. Si fos un dirigent europeu prepararia els països per acollir refugiats i faria una crida de voluntaris per anar a
donar un cop de mà, ja sigui anant a
Síria o als camps de refugiats per donar aliments o fer de metge sense fronteres ja que no només és un deure legal del govern, és una obligació moral
per a tots els ciutadans.
2. Caldes de Montbui està preparat per
rebre refugiats. En primer lloc, el poble disposa dorganitzacions de
voluntaris com la Creu Roja o Caritas que donarien ajudes alimentàries i roba a tots els refugiats que arribessin. Per altra banda, hi ha centres deducació suficients per oferir educació als nens refugiats.
3. Des de casa, la meva intervenció podria ser fer una donació
monetària a alguna ONG que tingués contacte amb els refugiats i
donar tota aquella roba que no em poso. A més a més, si vingués
un refugiat a Caldes podria ajudar-lo a adaptar-se i a afrontar qualsevol problema que tingués.

Jordi Llauradó Costa
2n de Batxillerat B
1.Si jo fos un dirigent europeu plantejaria la distribució de refugiats de forma percentual. És a dir, que a cada regió europea li pertoqués un percentatge
del total de refugiats en funció del seu
territori i la seva economia, no un nombre fix. Per altra banda, intentaria realitzar controls exhaustius per tal devitar lentrada de terroristes potencials.
2.En el cas que es complís la situació
plantejada en la primera pregunta, a Caldes li tocaria acollir un cert
nombre de refugiats. Jo crec que el poble estaria preparat per rebre
els exiliats i que les diferents associacions com Càritas o Creu Roja,
recolzats pels vilatans, ajudarien a la seva adaptació.
3.Tot i que és complicat ajudar els refugiats directament, sempre es
pot donar recolzament monetari a associacions que ajudin als refugiats. A més a més, si vols anar a ajudar per tu mateix també et pots
presentar voluntari per donar ajuda de primera mà, tant als sirians
que estan en els camps de refugiats com als que arribaran aquí.

Agnès Gibert i Lajunta
1r de Batxillerat B
1.Considero que aquest drama humanitari que implica tota la societat, cal ser
portat amb lempatia i la capacitat
dadaptació de tots els països en conjunt, de la mateixa manera que es celebra una cimera on debatre possibles
solucions al canvi climàtic amb urgència, caldria imposar, de manera unitària i immediata la necessitat de resoldre
el conflicte i a la vegada, evitar el trencament de lestabilitat de la
vida de famílies i ciutadans, al cap i a la fi, veïns.
2.En aquests moments la pregunta no hauria de plantejar si estem
preparats per acollir-ne, sinó directament, habilitar espais on poder
satisfer les necessitats vigents per aquesta comunitat, sense haver-ne
de debatre aquesta possibilitat.
3.Mantenir-se informat. És més, no aïllar-se, no evitar debatre les
notícies dactualitat relacionades amb el tema amb la família, amics,
escola... Prendre consciència de la realitat que ens envolta més enllà
de casa nostra. A partir del coneixement, actuar.

Jordi Duran - 1r de Batxillerat A
1.Si jo fos un dirigent europeu el primer
que faria seria crear una organització
que sencarregués de gestionar aquesta
actual crisi de refugiats. Una organització que vetllés perquè ningú no estigués
encallat a cap frontera, fes possible lacceptació per part de la població europea
i ajudés a tota aquesta massa de gent a
ser repartida per tots els països per tenir un lloc on viure amb tranquil·litat.
2.Crec que qualsevol poble o ciutat és capaç dacollir refugiats ja que
gran part de la població calderina ja ha mostrat la seva solidaritat en
moltes ocasions i no crec que fos un problema acollir unes persones
que han hagut de marxar del seu país a causa duna guerra que ni
tan sols és culpa seva.
3.La meva intervenció com a ciutadà podria ser millorar les seves
condicions de vida social. Intentar integrar-los a la societat amb normalitat i que no fos massa dur per a ells integrar-se en una cultura
diferent a la seva. Però crec que acabarien fent-ho amb normalitat
perquè si han sigut capaços de marxar de la seva terra, no els seria
difícil adaptar-se si els acollíssim com cal.

Cisa Sanfeliu Vilarrasa - 2n de Batxillerat B
1. Les mesures que prendria com a dirigent europeu serien, en primer lloc, que tots aquells països que formin
part de lUE acollissin a un nombre limitat de refugiats, que dependria segons la grandària del país. Els haurien de donar menjar, un sostre on viure i la sanitat indispensable que qualsevol ésser humà necessita per viure. I en segon lloc, faria que tots aquells països que no estiguessin dacord amb aquesta decisió lhaurien dassumir igualment, ja que els refugiats són persones humanes que necessiten aliment, casa i salut per viure com
a qualsevol altra persona. I per tant, és un deure moral per a tots els ciutadans.
2. Segons la meva opinió, Caldes de Montbui és un poble capaç dacollir els refugiats ja que hi ha diferents
entitats públiques, com ara Càritas o la Creu Roja, que donen unes condicions de salut, de vida i daliments
per a les persones més necessitades. Per aquest motiu, aquestes associacions també podrien subvencionar i
proporcionar aquest tipus de necessitats bàsiques per als refugiats.
3.Com a ciutadà, podria associar-me a diferents entitats com ara Creu Roja, i ser una voluntària que em dediqués a repartir menjar i unes
condicions sanitàries mínimes per aquells refugiats que vinguessin de Síria. Daquesta manera, compliria un deure moral com a ciutadà que
tothom hauria de tenir, donar ajuda als qui més ho necessiten.
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