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"Una dona sense un home és com un peix sense bicicleta.” (Maria Mercè Marçal, poetessa)
CALENDARI D’EXÀMENS FINALS D’ESPA

EDITORIAL

Benvolguts alumnes,

ja som
a les envistes de la fi dels cursos
d’ESPA i de les festes de Sant
Antoni i Sant Sebastià, que cada any
ens allarguen el Nadal. Per bé i per
mal, molts d’alumnes d’ESPA 2.2
acabaran els seus estudis al nostre
Centre per continuar-los, esperam,
amb altres objectius més ambiciosos,
ja siguin Cicles Formatius o
Batxillerat. Els desitjam molta de
sort en els estudis, que ja sabeu que
s’obté amb molt d’esforç i
constància. Fins aviat

Exàmens de 1.1 i 1.2:
Exàmens de 2.1 i 2.2:

del 29 al 31 de gener de 2013.
del 30 de gener a l'1 de febrer de 2013.

L'horari concret de cada matèria es farà públic al tauló d'anuncis de CEPA.

Horari de recollida de notes i matrícula per als alumnes del CEPA:
Grups del matí: divendres, dia 8 de febrer de 2013, d'11 a 13 h.
Grups d’horabaixa: divendres, dia 8 de febrer de 2013, de 18 a 20 h.
CALENDARI DE MATRÍCULA PER A NOUS ALUMNES
De l'11 al 15 de febrer de 2013
Horari: D'11 a 13h. i de 19 a 21h.
Es donarà cita prèvia i la matrícula es farà per ordre d'arribada.

JUBILACIÓ DE N’ANA RODRÍGUEZ
El dia 21
de desembre
del 2012 es
va jubilar fel i ç m e n t
l’estimada
professora del
nostre Centre
Ana
Rodríguez, després
de tota una vida dedicada a
l’educació i a la solidaritat. El
professor Sebastià Guillem li
volgué dedicar unes gloses al
dinar de Nadal en nom de tots
els professors, que tot seguit
publicam.

Així com diu la cançó
“Ara vé Nadal”
- i potser -, “menjarem torró”.
Ja fa anys una glosa vaig recitar
per a un company jubilat
I ara jo roman s’encarregat
per fer-me s’espavilat
que cada any m’ha de tocar
uns mots fer rimar
per a cada mestre que se’n va!

En aquesta ocasió,
per a n’Ana és l´honor
Una asturiana d’avior,
i mallorquina d´adopció.

“Ia, ia”, segons el món Maia,
aquest Món avui s’acaba.
Ana! “Vatualmón” quina putada!
just ara que estàs jubilada!

Ana, això es clar:
Ets dona exemplar.
Digna d’admiració,
ser mestra per vocació.
Ana,” tris-tras, tris-tras”
Això no són les retallades,
són d’enveja les potades
de tan jove que te’n vas.

Ana, torna pel Camp Rodó.
Si et fa ilusió
cada dimarts tenim reunió,
o Claustre, si sona millor;
però no et volem tant de mal!
Això… faria pardal!

Després d’anys de treballar,
benaurat el descansar!
Es hora de viatjar
per aquí i per allá.
Però Ana, ala!
deixa anar allò de Guatemala,
que malgrat que joveneta,
tampoc no ets cap nineta!
Els companys del Camp Rodó,
enyorarem el teu bon humor,
però com diu la cançó
“Ara vé Nadal”
- i potser -, “menjarem torró”.

No et cal cap invitació,
si et fa ganes berenar
els dimarts vine’ns a visitar
a ca teva, el Camp Rodó.
És hora d’acabar
avui aprofitam tots l’ocasió
per desitjar-te, salut i il·lusió.
en el teu nou començar.
Ana, una abraçada.
Vine cap aquí
i digues que sí
al que diu la cançó
“Ara ve Nadal”
i Sí -, “menjarem torró”..

Sebastià Guillem
Palma, 21 de desembre de 2012

COL·LABORACIONS DELS ALUMNES

DIARI PERSONAL

CARTA A LA MARE

(Un exercici literari)

Estimada mare,
Avui fa un any que et vares despedir de tots
nosaltres, de tota la família i amics. Tot i així, mare, t’escric aquesta carta perquè sàpigues que ningú no t’ha oblidat ni un sol segon; dir-te que, allà
on siguis, esper que no et falti de res, igual que
mai ens va faltar amb tu. Els germans, el pare i jo
sempre parlam de totes les meravelles que vàrem
aprendre amb tu, fins i tot el pare reconeix que
sense tu no hagués après mai a fer ni la meitat de
coses que sap fer. Mare, mareta del meu cor, no hi
ha cap dia que no me’n recordi de tu, ni de la darrera abraçada que et vaig fer... Mai m’hagués
pensat que seria un comiat per sempre. Però saps
que ni un sol dia et va faltar cap abraçada ni gens
d’afecte, perquè sempre et vàrem demostrar que,
tal com encara avui, tu vius dins el nostre cor.
Jo sé que tu no vols que plorem, que tu vols
que siguem lluitadors, com ens vares ensenyar.
T’assegur que ho som, perquè el teu record diari
ens dóna forces, i aquesta n’és la prova, mare.
Avui t’escric aquesta carta en nom de tota la família perquè t’enyoram i enyoram també que ens
fessis feliços. I si escric aquestes paraules és com
a prova del meu esforç a l’assignatura de català,
perquè tu ets qui m’animaves i m’animes a fer que
el meu somni de surtir d’aquesta crisi a la qual tu
no poguewres enfrontar-te, sigui per tu, per jo i
per tota la familia, un somni fet realitat. Sàpigues,
mare, que tot això va per tu i que tots t’estimarem
sermpre.
Del teu fill Jorge, que avui i per sempre et durà
al seu cor.

Dia 10 de juny de 2011
És ben cert que un comptes fa s’ase, s’altre es carreter
i s’altre l’amo de s’ase. Quan avui dematí m’he aixecat i he
vist que feia un temps excel·lent, he decidit anar a sa platja a
prendre es sol per agafar un poc de color i deixar enrere el
blanc tísic que em dóna l’hivern.
Malauradament, sortint de la dutxa he llenegat, he caigut a
terra i m’he romput un genoll. Per tant, en lloc d’anar a la platja he acabat a Son Espases. Radiografies i guix. Crosses. Dos
dies en repòs absolut damunt el llit o asseguda a una butaca. El
tercer dia podré començar a caminar una mica i poc a poc intentaré fer vida més o manco normal.
Dins tot aquest trasbalsament, he estat atesa per un magnífic equip de persones, no tan sols excel·lents professionals,
també humanament parlant. Amb simpatia i bon humor. Això
ha fet que dins sa meva desgràcia la cosa no me paregués tan
dramàtica. Total, ha estat un dematí! i a casa.
En el moment de deixar l’hospital per anar-me’n a casa, el
metge que m’ha atès m’ha demanat el meu número de mòbil
per si qualque dia em venia de gust sortir a sopar amb ell.
Amb quina alegria l’hi he donat! Des del primer moment que
l’he vist he quedat bocabadada de tan atractiu que era! Crec
que pot ser el començament d’una historia molt maca.

Mª del Carme Rullan Perelló (Català B2)

CARTA AL PARE

Estimat papà,
Ja fa molt de temps que no et veig i et trob molt a faltar.
Ara et trobes tan enfora que tan sols et puc tornar a veure en
els meus somnis. Somnis que em transporten a una època llunyana on encara solia ser feliç, fora de tan maleïdes preocupacions i desavinences d’aquest món.
Tanc els ulls i em puc veure jugant al cavallet sobre els teus
genolls; quan passejàvem pel carrer agafats de les mans;quan
em protegies per damunt de tot sense importar a qui t’havies
d’enfrontar.
Si pogués tornar al passat, si pogués fer que les coses
haguessin anat d’una altra manera, si tan sols t’hagués pogut
dir “adéu”, acomiadar-me de tu com et mereixies. Me’n penedesc, sent ràbia de mi mateixa d’aquell dia que em digueres
“t’estim , filla!” i , estúpida de mi, vaig penjar el telèfon sense
dir-te res. El món em va caure a sobre dos dies després amb la
notícia de la teva mort. Qui ho diria, veritat?, que és tan fàcil
perdre la persona més estimada i el mal que fa no haver-se
acomiadat quan n’era l’hora o tan sols haver pronunciat un
senzill “...i jo també”.
Fa molt de temps que el món es mou en la penombra,
uns pocs indicis de claredat de tant en tant aconsegueixen donar un poc de calor al meu cor.
La vida no resulta ser tan senzilla com en aquest passat llunyà quan encara estaves amb mi. Qui pogués tornar enrere...
Papà, sé que llegiràs aquesta carta a través meu. Ara que en
tenc l’oportunitat, m’acomiadaré de tu com cal, tal i com hauria d’haver-ho fet ara fa cinc anys: “Papà, jo també t’estim
molt.”
Yliana V. Batista Galañena (ESPA 2.2.A)

Jorge C. (ESPA 2.1.A)

Sebastià Vives
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