
     Enguany, l’excursió de final de curs ens dugué a ses Salines i al Centre 
d’interpretació del parc natural de Cabrera de la Colònia de Sant Jordi. Es 
va fer el dia 23 de març i hi estaven convidats tots els alumnes del CEPA.  
     La visita a ses Salines va ser francament interessant, sobretot per la sol-
vència de la monitora, que ens explicà de forma molt didàctica tot el procés 
d’elaboració de les distintes castes de sal, que no és tan senzill com sembla. 
També ens va fer cinc cèntims de la història de les salines i de l’origen de 
la platja des Trenc. 
     La visita, a més a més, va ser molt avinent perquè la novel·la que llegei-
xen a 1r. d’ESPA del matí (Les ales roges) transcorre en aquests paratges i 
s’inspira en els fets reals que aconseguiren preservar la platja des Trenc i 
ses Salines de la destrucció urbanística. Així que l’excursió va ser doble-
ment profitosa. 

EXCURSIÓ A SES SALINES 

"Els llibres són les abelles que duen el pol·len d’una intel·ligència a una altra." (James Lowell) 
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HOMENATGE A NA MAGDALENA 

      El divendres 9 de juny 

vàrem celebrar la tradicional 

festa de fi de curs, amb una 

nodrida participació dels 

alumnes. No hi va faltar la 

música, el ball, el menjar i el 

bon ambient, així com altres 

activitats de les quals infor-

mam detalladament a les 

pàgines interiors. 

      Malauradament, hem de plànyer la sobta-
da mort d’una persona molt estimada al nos-
tre Centre: na Magdalena, la monitora de 
l’activitat d’Educació Física, que organitza 
l’Associació d’Estudiants. El decés es va pro-
duir el mes de juliol del 2016, motiu pel qual 
va rebre un homentage d’alumnes i ex-
alumnes, i en el transcurs del qual va ser lliu-
rada una placa i un ram de flors als seus fa-
miliars de part del Centre. Rebi el nostre més 
sincer condol. 

FESTA DE FI DE CURS 



-De quan ençà feis classe al CEPA Camp Rodó? 

Setze o desset anys, crec 
-Quins estudis vàreu cursar? 

Llicenciatura de geografia i Història, especialitat 
d’Història 
-Per què vàreu triar aquests estudis? 

Va ser una mica casual. M’agradava la Història, però 
també la Filosofia, la Filologia o el Periodisme. 
- Què t’agrada més d’aquest centre? 

Que els alumnes són, amb algunes excepcions, adults. 
-Quin és el teu llibre o  escriptor preferit? 

-És difícil de dir: Julio Cortázar, García Márquez, Houellebecq, Günter 
Grass... 
- Quin estil de  música t’agrada?  Clàssica, rock, ètnica. 
- Qui es el teu músic preferit?  Ludwig van Beethoven  
- I el pintor que més t’agrada? 

No ho tenc gaire clar: Brueghel, D.C.Friedrich, Monet, Turner. 
-Quina és la teva pel·lícula preferida? 

Per dir-ne una: Dersú Uzalà, d’Akira Kurosawa  
- I el programa de TV? 

No tenc televisor. Del darrer que he vist, The Big Bang Theory 
-Quines són los teves aficions?  

Excursions, viatges, música, museus i exposicions. I, sobretot, lectura. 
-Quina és la ciutat més atractiva, llevat de Palma? 

Amsterdam em va impactar de jove, per la seva tolerància i moderni-
tat, i l’aspecte urbanístic. 
- Quin viatge t’ha impressionat més dels que has fet? 

Llocs amb grans extensions poc habitades, com Mongòlia o l’altiplà bo-
livià. 
- Quin creus que és el problema més greu que amenaça la nostra 
societat? 

La desigualtat econòmica 
- I quina solució hi veus? 

Un canvi radical en el sistema econòmic, que s’ha de supeditar a les 
necessitats de totes les persones. 
- De què et sent més orgullós? 

De tenir molts i bons amics. 
-Recordes qualque anècdota curiosa? 

Veure de prop una llúdria en un riu del Pirineu català. 
- Moltes gràcies 

ENTREVISTA:  MIQUEL VIDAL.  Professor d’Història. MOSTRA GASTRONÒMICA 

     A la festa de fi de curs , i en el marc imcomparable del nostre pati, 

també vàrem poder gaudir  d’un tast de cuines del món, amb plats 

elaborats i oferts generosament pels nostres alumnes. Com podeu 

veure a les il·lustracions, hi havia autèntiques obres d’art que no es 

mereixien esser engolides per estómacs agraïts; però l’art efímer no sol 

acabar bé. 

     A les participants (per què no s’hi va presentar cap home?) se’ls va 

fer 



MERCADET DE SEGONA MÀ 

      

     El 9 i el 13 de juny, les indefallibles 
professores Roser, Catalina Noguera, 
Irene, Cati Aguiló, Àngels Garcia i 
Xisca, amb el suport de na Maria i na 
Loli, varen organitzar un mercadet de 
segona mà amb donacions d’alumnes 
i de professors a benefici de l’ONG 
Open Arms, que tan bona tasca hu-
manitària està duent a terme.  Es va-
ren recaptar més de 250€ per a Open 

Arms i els productes sobrants es varen donar a la Fundació Deixalles. Però 
sobretot es va recaptar molta consciència i sensibilitat envers la terrible ca-
tàstrofe que estan patint els milers de refugiats i immigrants que Europa 
condemna a la precarietat i a la misèria. 

           Alexandre Duran, coor-
dinador de SomEnergia, va fer 
una conferència  per als profes-
sors del CEPA, convidat pel 
grup de Sostenibilitat del Cen-
tre. Aquesta empresa sense 
ànim de lucre produeix i comer-
cialitza energia de fonts total-
ment renovables (sol, vent, bio-
gàs, biomassa, etc.) i es finança 
amb aportacions econòmiques 
voluntàries dels socis.  
     És a dir, que gestiona, com-
pra i factura l’electricitat que 
usen els socis que han volgut 
contractar-los com a comercia-
litzadora d’electricitat verda. 
Socis particulars i empreses 

poden contractar-hi la llum sense haver de fer canvis tècnics a la instal·lació.  

CONFERÈNCIA  DE   SOM ENERGIA 

EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DEL CURS “PROJECTE CULTURAL” 

Els alumnes de “Projecte cultural” varen exposar els treballs sobre llegendes 
de Palma, com les de les bandositats entre Canamunt i Canavall o la del famós 
Comte Mal de can Formiguera. Aquí teniu una mostra dels dibuixos que varen 
realitzar els alumnes a partir d’uns originals de Vicenç Sastre 

CAN BERGA CAN BERGA 

CAN FORMIGUERA 



Durant el mes de març vàrem organitzar dues exposicions relacionades amb el 
Dia de la Dona, que se celebra el dia 8. La primera, amb el títol “És difícil ser 
dona”, explicava amb estadístiques els problemes més greus a què s’enfronten les 
dones arreu del món per la seva condició de gènere.  
La segona mostrava imatges d’infants que responien a la qüestió de quins són els 
avantatges i els inconvenients de ser nin o nina. Ambdues exposicions eren adap-
tacions de reportatges publicats a la revista National Geographic. 

ACTIVITATS AL VOLTANT DEL DIA DE LA DONA 

   El 29 de març vàrem tenir el privilegir d’escoltar la interessantíssima confe-
rència d’Iñaki Rul·lan, de l’ONG Proactiva Open Arms, que és una organitza-
ció no governamental de Badalona, la principal missió de la qual és rescatar de 
la mar els refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecu-
ció o pobresa. Neix d'una iniciativa d’Òscar Camps,   propietari d’una empresa 
de socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència a les costes espa-
nyoles, que en una estada a Lesbos no va poder romandre impassible davant la 
catàstrofe que s’hi esdevenia i es va decidir a actuar. 
     N’Iñaki Rul·lan, tot i que oficialment té el títol de pilot d’helicòpter, és un 
expert navegant que forma part de l’empresa d’Òscar Camps i que també va 
decidir implicar-se en l’ONG. Ha estat dues vegades a Lesbos, on Proactiva ja 
compta amb tres llanxes i un equip estable que ell dirigeix. 
     Actualment, Open Arms compta amb l’Astral, un nou vaixell medicalitzat 
amb què l'ONG ha estès la seva tasca de vigilància i rescat a la Mediterrània 
central, i que ja ha rescatat més de 3.000 immigrants davant de les costes de 
Líbia . N’Andreu Rul·lan, germà de n’Iñaki, és el capità de l’Astral. 
     Del seu pas per l’Astral, n’Iñaki explica que “a Lesbos, els refugiats sem-
blaven contents de trepitjar terra ferma; a Líbia, en canvi, tenen la mirada 
perduda a l'infinit, són conscients de no haver acabat la seva odissea. La ma-
joria, a més, mostren signes d'un terrible esgotament físic i mental. Fan 
l’efecte d'haver estat víctimes d'un brutal comerç de carn". "El trauma que han 
patit els ha anul·lat mentalment i físicament". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERÈNCIA D’IÑAKI RUL·LAN, DE PROACTIVA OPEN ARMS 



 
També entorn a la Diada de Sant 
Jordi, vàrem gaudir de la visita de 
l’escriptor Miquel Rayó, i no una, 
sinó dues vegades. La primera 
xerrada va tenir lloc el  dia 10 de 
maig, amb motiu de la campanya de 
la FAPA “Llegim en família”, que té 
el lloable objectiu de fomentar la 
lectura entre els escolars. I la sego-
na, el dia 2 de juny, l’escriptor co-

mentà la seva novel·la “Les ales roges”, que justament és la lectura de 
català dels cursos de 1r. d’ESPA (matí). Els nombrosos alumnes que hi 
assistiren varen seguir amb fruïció les divertides explicacions d’en Mi-
quel Rayó i la seva encomanadissa passió pels llibres. 

COL·LOQUIS AMB L’ESCRIPTOR MIQUEL RAYÓ 

 



 Dia 23 d’abril vàrem tornar a celebrar la festa de la rosa i el llibre amb un seguit d’activitats que es 
dugueren a terme entre el 8 de maig fins al 8 de juny. A l’entrada del Centre na Xisca, na Roser, na Ca-
talina  Noguera, na Maria i na Loli varen muntar una parada d’intercanvi i de donació de llibres, tant 
d’alumnes com de professors, que va tenir molt bona acollida. També es varen exposar, al passadís, frases, 
aforismes, versos i estrofes, de creació pròpia dels alumnes o d’autors clàssics, en català, castellà i anglès. 
També la professora Irena Salamanca va contribuir amb una selecció de llibres recomanats pels propis 
alumnes amb un breu comentari. Finalment, al lledoner del pati, els alumnes varen penjar els punts de llibre 
que havien elaborat, amb un poema que prèviament havien triat i recitat a classe de català. Esperem que 
molts d’alumnes s’hagin contagiat del plaer de la lectura i del coneixement. 

FESTA  DE  SANT J ORDI   2017  


