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CERIMÒNIA DE GRADUACIÓ D’ESPA 

     DISCURS DE COMIAT DELS ALUMNES  
 

 De vegades sembla que la so-
cietat considera que una escola d'a-
dults és únicament un recurs per als 
marginats de l'educació, marginats 
per incapaços, per incompetents, per 
desarrelats... 

 A molts de nosaltres, circumstàncies de la vida, 
molt diverses segons els casos, han fet que abandonàssim 
els estudis en un moment donat i aquí hem trobat una no-
va oportunitat. L'hem agafada i l'hem aprofitada. 
 Tampoc ha estat tan fàcil; no ens han regalat res, 
no “està tirat” com també molts, des de fora, pensen. 
 Aquí ens hem ajuntat gent molt diferent i això, 
lluny de ser un inconvenient, ha resultat una cosa enri-
quidora. Hem trobat companyonia entre nosaltres i com-
prensió i proximitat amb els professors que sempre han 
sabut adaptar-se a cada circumstància,a cadascun de nos-
altres. 
 Ens n’anam contents i amb il·lusió de poder em-
prendre un nou camí en la nostra vida. 
 
 Fins sempre. Moltes gràcies.  

SOSTENIBILITAT? 

 

 Aquests darrers anys, com 
ja sabreu els que sou alumnes del 
CEPA “Camp Rodó”, el nostre 
centre ha organitzat diverses acti-
vitats de sostenibilitat. 
          I què és això de la sosteni-
bilitat? Avui aquesta paraula s'u-
tilitza en sentits molt diferents: 

creixement sostenible, energia sostenible, empreses sos-
tenibles... El tema és complex, però la idea és molt senzi-
lla: ser sostenible es ser capaç de perdurar en el 
temps.  

Així el nostre consumisme no és sostenible, estem 
esgotant l'aigua, el petroli, les terres cultivables, les matè-
ries primeres... Un dels problemes més grans és la quanti-
tat de residus que generam, ja que això destrueix el plane-
ta: les terres cultivables, els oceans, els rius, l’aire que 
respiram... I aquí hi ha un problema que és nou: estem 
descobrint que el planeta i els recursos són finits. És un 
problema que creix amb la població i amb la globalitza-
ció, i per tant el creixement demogràfic tampoc és soste-
nible, i possiblement la globalització tampoc, almenys tal 
com l’estem fent actualment. 

L'aspecte més agobiant és el canvi climàtic que tot 

això genera, ja que aquest és un canvi irreversible (o molt 
difícil de revertir), que ens pot dur en un curt termini de 
temps a la destrucció de gran part de la vida a la Terra, huma-
na inclosa.  

I què podem fer nosaltres?  Sens dubte la prioritat és fer 
una societat millor, més solidària, més igualitària, ja que no 
podem demanar esforços per problemes futurs als que ja pa-
teixen fam i penúries avui.  

Així ho entén l'ONU, que el passat 25 de setembre va 
aprovar els 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible 
(ODS): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

i que se poden resumir en tres principis o propostes: 

1. Eliminar la fam del món,  

2. Reduir les desigualtats entre persones i entre països,  

3. i aturar el canvi climàtic. 

I els hem d’aconseguir per al 2030!  
Ja saps el que pots fer, ara tan 
sols falta que tots ens hi posem. 
La teva aportació és tan impor-
tant i tan necessària com la de 
tots els altres. No podem pres-
cindir de la teva ajuda, de cap 
ajuda.  
   Comptam amb tu! 
 

La Comissió de Sostenibilitat 
 

 
Per a més informació pot visitar 
la wikipèdia (es.wikipedia.org/wiki/

Sostenibilidad), la web de l’ONU 
de la agenda de ODS

(www.undp.org/content/undp/es/
home/mdgoverview/post-2015-
development-agenda.html) o la 

web del grup de sostenibilitat 

(consumismeinsostenible.blogspot.com). 



ENTREVISTA A TOMEU FERRER 

     El professor Tomeu Ferrer Gomila es jubila 
enguany després d’una llarga trajectòria docent. 
Per aquest motiu, hem aprofitat per entrevistar-
lo abans que ens deixi. 

 
- De quan ençà fas classe al CE-
PA Camp Rodó? 
     Fa deu anys que estic destinat 
en aquest centre. 
- Quins estudis vares cursar? 
     Vaig estudiar la llicenciatura en 
Matemàtiques.  
- Per què vares triar aquests es-
tudis? 
     Per a mi, era la primera passa 

per estudiar Física... però em vaig quedar amb les ganes 
(vaig fer fins a quart). La Matemàtica és com un passa-
temps, com fer sudokus o endevinalles. La Física repre-
senta per a mi entendre com funciona el món, una cosa 
molt més seriosa, que et permet entendre el lloc de l'ho-
me dintre de l'univers.  
- Què t’agrada més d’aquest centre? 
     Sens dubte l'ambient. A tots els centres que he estat 
abans hi ha batalles campals entre grups enfrontats, 
mentre que aquí el professorat és més similar a una fa-
mília, amb diferències entre uns i altres, però amb ganes 
de col·laborar i fer que tot funcioni.  
     Però la segona cosa és tan important com la primera: 
m'encanta tenir alumnat adult, m'encanta poder parlar 
amb ells de tu a tu, ajudar-los a superar les seves dificul-
tats... Mai me n'oblidaré de na Damita.  
- Quin és el teu llibre o  escriptor preferit? 
     M'encanta la ciència-ficció. Sens dubte l'autor que 
més m'ha fet gaudir és Isaac Asimov, que feia un esforç 
extraordinari per fer creïble un món ple de robots, a la 
vegada que creava trames complexes de l'estil d'Agatha 
Christie. Però els llibres que més m'han marcat són al-
tres, com Sidharta, 1984 o Un món feliç. 
- Quin estil de  música t’agrada? 
     Sens dubte el rock clàssic. Aquí se’m nota l'edat, ja 
que no estic gaire al dia. M'agraden els Beatles, Lennon, 
Pink Floyd, Dire Straits, King Krimson, Bowie... 
- Qui es el teu músic preferit? 
     Dintre de la música clàssica Chopin i Rachmaninoff, i 
entre els cantants actuals pot ser Eduardo Sanz i Amy 
Winehouse. 
- I el pintor que més t’agrada? 
     Diria que Velázquez i Kandinski 
Quina és la teva pel·lícula preferida? 
     Les sagues d'Star wars, Star-Trek i Matrix. Però com 
a pel·lícula individual Atrapado en el tiempo, Avatar o El 
tiempo en sus manos. 
- I la sèrie de TV? 
     No suporto gaire bé les sèries, ja que totes acaben 
desbarrant. Possiblement House of cards, Isabel o El mi-
nisterio del tiempo. 
- Quina és la ciutat més atractiva, llevat de Palma? 
     Per viure possiblement Madrid i Barcelona... però no 
al centre. 
- Quin viatge t’ha impressionat més dels que has fet? 
     Londres i Nova York són dues ciutats extraordinàries 
que tothom hauria de conèixer. 
- Quin creus que és el problema més greu que ame-
naça la nostra societat? 
     Sens dubte la sostenibilitat. L'economia s'ha convertit 
en un joc de casino i ha declarat la guerra al clima (a la 
natura), al futur (a la democràcia) i al seny (a la supervi-

vència). Els poders financers pensen que com que 
"tothom té un preu" l'economia és l'únic important... I els 
governs d'avui en dia no tenen cap objectiu més que 
"atreure els inversors"... Si volem sobreviure, això haurà 
de canviar. 
- I quina solució hi veus? 
     Durant unes dècades hem viscut el somni de l'estat 
de benestar, però la globalització ens ha despertat. Ara 
està clar que per viure bé has de trepitjar a molts altres 
(d'aquí o del tercer món) i, a més a més, tan sols ho po-
den aconseguir uns pocs. Hem de deixar d'enganyar els 
joves dient-los que el món és color de rosa. Hem de pre-
parar els joves per situacions extremes i això no s'acon-
segueix educant-los per ser burgesos acomodats 
(l'aspiració de la classe mitjana i baixa) ni preparant-los 
per ser treballadors sofrits i disciplinats (l'aspiració de les 
classes altes per a tots els que no ho són).   
     És difícil explicar-se en dues frases, però tot se resu-
meix en educació, educació i educació... però poca 
gent ho entén i la societat no va per aquí.  
- De què et sent més orgullós? 
     De dedicar-me a la sostenibilitat. Quan miro enrere no 
puc entendre tants anys de vida burgesa com duc/duim a 
l'esquena.  
- Recordes qualque anècdota curiosa? 
     Sí, recordo haver ficat la pota moltes vegades, però 
no em fa cap gràcia que quedi escrit. Una d'elles és que 
cada any sol posar un 10 als alumnes que tenen un 1. 
Crec que sempre me n'he adonat i ho he corregit, però 
segur que alguna errada se m’escapa. Dels alumnes: 
que n'hi ha que no creuen que haguem arribat a la Lluna, 
però sí creuen en el motor d'aigua o l'astrologia. 
- Moltes gràcies 

     SEGON TORN DE MATRÍCULA  
     Del 8 al 12 de febrer de 2016 es farà la matrícu-
la corresponent als cursos d'ESPA (educació secun-
dària per a persones adultes) ja que són quadrimes-
trals i tornen començar el 15 de febrer.    

LA MEVA NEBODA 
 
 És una nina petita, amb els cabells vermells i 
daurats que emmarquen una cara rodona i molt 
pàl·lida. Té els ulls marrons, vius, que ho diuen tot 
amb la mirada. Un nas petit, ple de pigues, i els lla-
vis carnosos. Les celles roges donen expressivitat al 
seu semblant. Les orelles són petites i aferrades al 
cap. Sembla un ésser de conte de fades. 
 Té un caràcter alegre; li agraden les sorpreses i 
jugar a fet i amagar. És una nina amb una gran in-
tel·ligència a qui basta que li diguin les coses una 
vegada. 
 De tant en tant, s’acosta a tu per besar-te i per 
dormir en els teus braços. Mai no està trista, és feliç. 
Però hi ha dies que per qualque raó s’aixeca amb el 
peu girat. 
 Així és la meva neboda. 

Aina Ma. Llull 

COL·LABORACIONS DELS ALUMNES 


