
"Sense estudiar ni aprendre, l’ànima emmalalteix.” (Sèneca, filòsof romà) 

EDITORIAL 

             BBBBenvolguts lectors del 
CEPA Camp Rodó, ja som arribats 
a l’amable primavera i alguns grups 
ja preparen la fi de curs. D’altres 
encara hauran d’esperar unes 
quantes setmanes. Un curs una mica 
convuls per la precària situació 
social i educativa, que ja ha 
provocat tres vagues i una tancada 
al nostre Centre. Tothom entén que 
l’educació és el fonament del nostre 
futur i sobretot dels nostres 
alumnes; per això cal dedicar-hi el 
màxim d’esforços i de sacrificis. 
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SORTIDES   EXTRAESCOLARS 

     EXCURSIÓ AL CAMÍ DE SOLLERIC 
 

La sortida va ser pel camí de Solleric el dia 10 
d'abril de 2013. Hi varen participar el grups de 
1.1.A i 1.2.A 
     El camí de Solleric discorre entre el Puig del 
castell d’Alaró i el Puig d’Alcadena, un bell in-
dret situat dins el Paratge Natural de la Serra de 
Tramuntana, espai declarat l’any 2011 Patrimoni 

de la Humanitat pels seus alts valors naturals i patrimonials. 
     El camí ofereix un ampli ventall de recursos interpretatius propis del patri-
moni  natural i cultural de la Serra. Una varietat de comunitats vegetals pròpies 
del paisatge de muntanya com la garriga, alzi-
nar i olivar; una arquitectura tradicional repre-
sentada per les cases de pagès i la possessió de 
Solleric; una diversitat de construccions de pe-
dra en sec vinculades al règim hídric, als ca-
mins de muntanya i al cultiu de l’olivera,  i un 
relleu calcari carregat d’història i llegendes. 
     Durant l’activitat realitzàrem diverses atu-
rades interpretatives per conèixer diferents as-
pectes de l’espai natural. 

Dia 28 de maig 
 

• Sortida a les 9’30h. i tornada a 
les 18’15h. aproximadament. 

 
• Preu 10 € (socis de l’Associació 

d’Alumnes). 20€ (acompanyants). 
 
•  Inscripció: del 20 al 24 de 

maig. 

     VISITA A LA CASA-MUSEU LLORENÇ VILLALONGA 
 

El dia 10 d’abril els alumnes d’ESPA 2.2 del matí i alguns de Català B1 vàrem 
fer una visita a la Casa-Museu Llorenç Villalonga de Binissalem per tal de com-
plementar la lectura de Mort de dama, que estam duent a terme durent aquest 
curs.  
     A part de poder recórrer l’esplèndid edifici que fou residència estival de 
l’il·lustre escriptor, que es conserva talment com el deixaren el matrimoni Villa-
longa, vàrem poder gaudir de la representació de l’obra Calidoscopi, de Produc-
cions de Ferro, una divertida recreació d’alguns dels personatges emblemàtics 
creats per Llorenç Villalonga a la seva obra literària. 
     A més a més, la Directora de la Fundació, Carlota Oliva, ens comentà algu-
nes obres i documents que estan exposats al Museu i que il·lustren aspectes poc 
coneguts de la personalitat de Llorenç Villalonga. 
     Finalment, vàrem visitar el casal, a hores d’ara convertit en centre cultural, 
de l’altre gran escriptor de la vila, en aquest cas binissalemer de soca-rel, Llo-
renç Moyà Gilabert de la Portella.  

Hàbits verds  

a les aules 
 

    

 

Llençau el paper usat a la 

capsa de Reciclar. 

Estalviau paper:                                                                          

   . Aprofitant-lo al màxim                                                                    

    . Reutilitzant-lo  

Teniu molta cura dels llibres, 

poden ser reutilitzats!                                                                               

Apagau el llum si no és 

necessari                                                                                          

Deixau els envasos als 

 contenidors grocs 

EXCURSIÓ A LES  
COVES D’ARTÀ I CANYAMEL 



DIA D'ESCALADA 

 

     Un dia de primavera del 2011, vaig quedar amb un amic del ro-
còdrom per fer una paret. Em vaig aixecar prest perquè havíem que-
dat a les 9 del matí. Feia un poquet de fresca, però tot d'una el sol va 
començar a escalfar. 
     Ens vàrem veure al bar "Cristal" de la plaça d'Espanya, després 
agafàrem el cotxe i ens n’anàrem cap a Andratx. Deixàrem el cotxe i 
al costat d'un safareig hi havia un caminet; des d'allà baix ja es podi-
en veure els penya-segats que ens disposàvem a pujar amb l'ajuda 
només de les nostres mans, pues i cordes. Estava molt content, ja 
que era la primera vegada que feia escalada fora del rocòdrom. 
     La pedra estava freda, la sensació que tenia quan vaig començar 
a pujar la paret era de no aturar. Havia de fer el cim. No em volia 
deixar vèncer. Em feien mal les mans, els peus em tremolaven i es-
tava suant com un porc. Vaig estrènyer les dents i vaig continuar pu-
jant i pujant. 
     En arribar al cim va ser la sensació més satisfactòria del món. 
Em vaig penjar de la corda i em vaig aturar a fer un cop d'ull aI pai-
satge: era preciós, les vistes privilegiades, colors verdosos i gro-
guencs. La temperatura agradable. L'aire feia olor de pi i de terra 
banyada. Em vaig sentir com un ocell que volava, penjat al buit. Les 
meves mans blanques del magnesi, el meu braç bategant com si tin-
gués vida pròpia... Mai no oblidaré aquella sensació de satisfacció 
quan vaig aconseguir fer el cim. 

Carles Calleja  

     Després d’estudiar, amb la professora 
Sílvia   Prada, el Novecentismo i les Avant-
guardes que sorgiren a Europa i es desenvo-
luparen a Espanya a principis del segle XX, 
els alumnes de 2.2.C d’ESPA s’inspiraren 
per a realitzar les següents composicions. 

CAL·LIGRAMES 

COL·LABORACIONS DELS ALUMNES 

El Lledoner 3 Coordinador:  Joan Pol. Col·laboradors: Sílvia Prada , Joan Estades. 

Merlin Qkif 

LA MEVA FOTO PREFERIDA 

 

     Aquesta és la meva fotografia preferida per una raó molt especial 
i significativa: pot mostrar el futur, el present i el passat. 
     Quan la mires en passat, quasi no la pots veure; és com el qua-
dern de dibuix d’un nin petit o el meu quadern de Matemàtiques  de 
quan anava a l’institut. 
     Quan la mires en present, la pots contemplar a mitges, el mateix 
que em diu la meva al·lota. És a dir, només pots veure la part incor-
recta. 
     Quan la mires en futur, es pot contemplar en tota la seva esplen-
dor: és tan enorme i immens com el sol un dia d’estiu a migdia. 
      Amb un sol to destacable, a qui ningú vol mirar i només pensa a 
esborrar. Per aquesta raó no la puc mostrar. 

Juan Carlos Díaz Bibiloni. 

TODO VA MAL 

 

Pues sí, la verdad es que va todo muy mal, pero también depen-
de de uno mismo afrontar las cosas con un poquito de positivismo 
porque, si además de que va todo mal uno se encierra en uno mismo 
y no intenta salir adelante, todo irá a peor. 

Siempre sonríe, por mucho que te agobien las facturas; haz ese 
esfuerzo, ya que seguro merecerá la pena; no quiere decir que todo 
problema se vaya, pero ayudará.  

En mi caso, no es que todo vaya de lujo, porque hace tres años 
que no trabajo y la verdad es que no dejo de intentar encontrar algo 
cada día. Además, tengo a mi madre enferma... Con esto no intento 
dar pena, pero si yo me vengo abajo... Mi madre dio la vida por mí, 
¿por qué no la puedo dar yo por ella? Y si con una sonrisa cada día 
e intentando estar bien, ella puede sentirse mejor y ayudar a que to-
do esto le sea más leve, pues así lo haré. 

Así que que todo vaya mal no significa que yo pierda la sonrisa. 

Abraham Sánchez Amador 

Lourdes Borrego 

Inés Blanco 


