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Editorial

Permeteu-me començar la meua primera editorial com a president de la Bressola demanant-vos disculpes 
per tant de temps de silenci. Quasi dos anys sense butlletí. Dos anys d'una feina intensa que nos ha 
demanat un munt d'energies de tots i en tot moment. No penséssiu pas que us havíem oblidat, no vos 
podeu ni imaginar quantes vegades hem comentat que calia fer un nou butlletí, per explicar-vos i compartir 
amb vosaltres tots els esdeveniments que hem anat vivint. La pàgina web i els nostres perfils a les xarxes 
socials han anat més plens que mai d'esdeveniments.

Esmentar-los tots ara seria llarg i avorrit i estic segur que el que vos interessa és saber com va avui la 
Bressola i, sobretot, cap a on va.

Les dificultats econòmiques han estat i continuen essent un dels grans cavalls de batalla i en aqueix 
combat, els Amics de la Bressola són un aliat de dimensions incalculables. Llur convicció, determinació i 
constància nos han permès de superar moments de gran dificultat. 
La tasca que fan tots els professionals de la casa, mainaderes, mestres, professors, administradors, amb 
condicions que no són sempre les ideals és un altre dels grans actius de la Bressola i que nos ha permès 
continuar oferint un ensenyament en català i de qualitat malgrat la difícil situació.
I acabaré saludant amb un fort reconeixement els membres del consell d'administració, que s'han implicat 
d'una manera inimaginable, cada dimarts en reunió ordinària, però també fent espais a llurs agendes per 
mor de visitar un batlle, per a ser molt més presents als centres, en reunions diverses, en festes d'escola, A 
tots i totes, moltes gràcies.

El futur de la Bressola continuarà topant amb dificultats, però aqueixes no nos han d'espantar, tenim la 
convicció de que ens cal avançar i el coratge per a fer-ho. Nos caldrà comptar amb la complicitat de totes 
les administracions nord-catalanes, tant amb aquelles que fa temps que nos donen llur suport com també 
amb d'altres amb qui anem teixint noves relacions de manera constructiva.

Tots sem conscients que cal fer créixer les escoles per a no deixar més famílies a la porta, que cal treballar 
de valent per a l'obertura d'un segon col·legi per a poder acollir tots els infants que acaben llur escolaritat 
primària a la Bressola, que cal recordar que encara hi ha molts rodals de Catalunya Nord que no disposen 
pas d'una escola immersiva catalana per a llurs infants.

Al llarg d'aqueix butlletí podreu veure que la Bressola és més viva i més activa que mai, cal que tots 
siguem conscients de la importància de la tasca que desenvolupa la Bressola per la pervivència del català 
a Catalunya Nord i cal treballar sense repòs per mor de recordar-ho a les nostres institucions, tant al nord 
com al sud de les Alberes.

Esperem que aqueix número, que ja serà el 51, sigui el primer d'una nova etapa i que sapiguem donar-vos 
noves de la Bressola i dels Amics de la Bressola amb una regularitat més estable.

Bona lectura i, sobretot, molt bon 2014!

Gerard Thorent
President de la Bressola
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Amics de la Bressola

VENIM DEL NORD...

Amigues i amics de La Bressola,

Com ja us hem anat explicant els darrers anys, som 
en temps de grans incerteses econòmiques per culpa 
d’aquesta llarga crisi que sembla que no s’hagi d’acabar 
mai més; i, com us podeu imaginar, això ens condiciona 
la vida de cada dia dins la nostra Associació.
L’esforç titànic que hem fet fins ara (i que no podem 
abandonar) ha permès que el projecte de La Bressola 
vagi obrint-se pas amb esperança, il·lusió i ganes de 
continuar sent el punt de referència de l’ensenyament 
en català a la Catalunya Nord.
Com sabeu, hem hagut de fer molts ajustaments i 
prendre decisions molt doloroses, com és el tancament 
d’una de les escoles, la Bressola de Càldegues. No 
obstant això, tot aquest procés ens ha servit per a 
adonar-nos que La Bressola és un projecte molt ben 
arrelat al país, amb un suport molt fort i transversal; 
i saber això ens ha fet molt més forts per a tirar 
endavant la tasca. Som ben conscients que, sense 
aquest suport, a hores d’ara de La Bressola ja no se’n 
cantaria ni gall ni gallina!
Avui la nostra estratègia immediata és consolidar 
les escoles que tenim, acompanyant-les en el seu 
creixement natural. Perquè tot sigui dit, malgrat haver 
hagut de tancar una escola, La Bressola sempre ha 
anat creixent en nombre d’alumnes, i avui, en aquest 
curs 2013-2014, ja en tenim uns 850.
Sabem que, si ara invertim en la consolidació i en la 
reforma de les escoles que tenim en funcionament, ens 
podrem permetre d’ampliar-ne la capacitat i així atènyer 
la xifra fins ara somiada dels 1.000 alumnes! Ho tenim 
a prop, i us vull convidar a ser-ne protagonistes.
D’altra banda, com a entitat que se sent part d’un 
moviment de més abast, que és la defensa de la llengua 

catalana de dalt a baix dels Països Catalans, sobretot 
enfront dels nous atacs que pateix avui la nostra 
llengua, especialment a l’Estat Espanyol, amb la LAPAO 
a la Franja de Ponent, el TIL a les Illes, la supressió 
de línies en català i el tancament del Canal 9 al País 
Valencià, la persecució de la immersió lingüística al 
Principat, l’aprovació de la LOMCE ( la llei Wert ), amb 
tot allò que hi vulgueu afegir...; enfront d’aquesta 
nova ofensiva per tots els flancs, deia, els Amics de La 
Bressola hem pres la decisió d’afegir-nos a totes les 
entitats d’arreu de la nostra nació que lluiten en defensa 
del català, específicament a aquelles que treballen per 
l’ensenyament de la llengua i en la llengua a l’escola.
La plataforma “Enllaçats per la llengua” aixopluga 
totes aquestes entitats. És per això que els Amics 
de La Bressola vam ser presents a la manifestació 
de Palma del 29 de setembre passat i que, com 
anem fent cada any, el 23 de novembre hem 
assistit a l’XI Nit d’Escola Valenciana a Canet d’en 
Berenguer (al Camp de Morvedre). De la mateixa 
manera, participem activament amb Somescola.
cat en tots els actes que organitza en defensa de 
l’escola catalana en català a Catalunya.
Cal no defallir i no deixar de treballar arreu del país. 
Nosaltres, La Bressola i els Amics, sabedors de ser 
un dels puntals de la defensa de la catalanitat a les 
comarques del Nord a través de l’educació en llengua 
catalana, tenim una responsabilitat de país: de fer tot 
el que puguem; i tan sols ho podrem fer si és gràcies al 
vostre indispensable suport: entre tots ho farem tot!
Bon Nadal i millor any 2014!

Aleix Andreu i Oliver. President dels Amics de La Bressola
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De portes endins

EL PROJECTE
Cesc Franquesa.

Quan les persones tenim accés a un nou coneixement, 
una data per exemple, aquesta ocuparà una part de 
la nostra memòria que serà limitada en el temps. 
Per arribar a enregistrar aquesta nova informació 
de manera duradora hi ha diverses vies: una d'elles 
per exemple, la repetició. Aquesta pot ser una 
manera d'aprendre a llegir i escriure. A partir d'una 
representació gràfica, podríem dir-ne un dibuix, 
nosaltres associem un so, però si ens ho expliquen un 
dia i no ho utilitzem més, al cap de poc ja ho haurem 
oblidat. En canvi, si l'exercitació de llegir i escriure 
es fa sovint, aquesta repetició arribarà a fixar en la 
nostra memòria definitiva aquesta informació, de tal 
manera que ja no l'oblidarem mai.
Una altra via possible per ancorar aquestes informacions 
és l'emocional. Tots hem viscut experiències 
personals que ens han marcat, que estan lligades a 
una forta component emocional i les informacions o 
aprenentatges vinculats amb aquest esdeveniment 
sovint ens queden gravades d'una manera molt més 
duradora, fins i tot definitiva.
Quan a l'escola treballem per projectes, no fem altra 
cosa que vincular els aprenentatges a experiències 
reals. És molt diferent de treballar el concepte de 
superfície a partir d'exercicis de la pàgina 78 del llibre 
de matemàtiques que trobar la manera de calcular 
quants metres quadrats de teixit ens cal per cobrir una 
part del pati de l'escola per a l'espectacle que estem 
preparant; és molt diferent escriure una redacció 
sobre les meues vacances que escriure una carta per 
a explicar les meues vacances a una companya d'una 
altra escola amb qui mantenim correspondència escrita 
abans de visitar-la; és molt diferent aprendre quins 
oficis hi havia a l'edat mitjana perquè toca segons 
el programa que per a fer el guió d'un curtmetratge 
d'història que haurem de realitzar i muntar per 
presentar a les nostres famílies.
Podem tractar l'aprenentatge com a una inversió 
de futur i, segons aquesta lògica, haurem d'estudiar 
i aprendre perquè això ens permetrà continuar 
avançant i aprenent noves coses i així, tard o d'hora, 
arribarà el dia que en recollirem els fruits. Com a 
raonament és irrefutable, però gens motivador. També 
podem entendre l'aprenentatge com la conseqüència 
d'assumir reptes reals que posin l'infant en una situació 
de descoberta, d'entendre els fets tot simplement 
perquè els ha viscut i ha hagut de trobar, juntament 
amb els seus companys i companyes, camins i solucions 
per assolir la fita que s'havien proposat.
Hom pot pensar que això és massa simplista, que aquí 
es preconitza de posar-los reptes i ells ja s'ho faran 
tot sols. No és pas això, treballar per projectes vol dir 
proposar reptes assumibles, aprofitar les iniciatives i 

motivacions dels infants per a fer-los viure una sèrie 
d'aprenentatges (sí, dic bé “viure els aprenentatges”) 
que estan marcats i definits en un currículum escolar, 
de dotar-los de les eines suficients i adequades per 
tal que l'experiència viscuda sigui prou rica, d'obtenir 
resultats, arribar la realització de cada fita per tal que 
tots els esforços vegin llur fruit.
En aquest mateix número del butlletí podeu trobar 
exemples dels projectes que formen part del dia a dia 
a la Bressola. Recupereu butlletins anteriors, feu-hi 
un cop d'ull i veureu d'altres exemples de classes de 
maternal, de primari o del col·legi que entenen que la 
millor manera d'aprendre no és altre que viure.
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Notícies
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Mercure PERPIGNAN CENTRE

Espai Bressola
Amics de la Bressola ha encadenat -des de l’any 2007 
amb el CD Musiquetes per la Bressola- diversos projectes 
que han tingut la música tradicional i les cançons infantils 
com a principals protagonistes.  Els tres CDs que s'han 
editat han estat els elements més visibles però s'hi han 
encadenat altres propostes com els Contes de la Bressola 
que va escriure l'Enric Larreula i tot un seguit de propostes 
pedagògiques, creacions audiovisuals i diversos concerts.
Tots el materials que s'han creat en aquest temps s’han 
agrupat i, actualment,  són visibles al web EspaiBressola 
que ofereix eines i recusos per facilitar la consulta i l’ús 
de tots els continguts amb el doble objectiu de facilitar 
la seva difusió i impulsar la creació  de nous projectes.
EspaiBressola té un conjunt d'eines de publicació en línia i, 
arran del darrer projecte musical 1,2,3...pica Bressola! s’ha 
desenvolupat una aplicació per l’accés als continguts a través 
de mòbil (Android i IOS). La plataforma web també dona la 
possibilitat als usuaris de registrar-se i accedir a diversos 
mecanismes de publicació a partir dels continguts existents. 
D'aquesta manera no hi ha només les cançons dels projectes 
sinó noves versions i vídeos que s'han creat des d'escoles 
mentre treballaven les cançons i preparaven cantates.
Tot això ha estat possible perquè els projectes s'han 
anat publicant amb llicències lliures (Creative Commons 
3.0 by-nc), que faciliten 
la difusió i reutilització 
de les músiques en nous 
continguts i permeten 
la implicació de noves 
persones i faciliten noves 
creacions i projectes.
Tota la plataforma 
d'EspaiBressola i els seus 
recursos de dinamització 
i sistemes de comunicació són una peça clau dels nous 
projectes que impulsa Amics de la Bressola. 
Des del web també es fa seguiment dels concerts 
i actuacions d'1,2,3...pica Bressola! I també és un 
espai que també utilitza l'UllDistret com a suport del 
contacontes de la Bressola.
 
El web és accessible a l'adreça:
www.espaibresssola.cat
www.musiquetes.cat que va ser l'embrió de l'actual 
plataforma i espai de referència lligat al primer CD.

La Bressola i el Barça
En el marc del conveni de col·laboració entre la Bressola 
i el Barça, els nostres alumnes han pogut gaudir de 
dues activitats d'àmbit pedagògic organitzades per la 
Fundació F.C. Barcelona.
Els alumnes de la Bressola del Soler i de 6a del 
Col·legi Pompeu Fabra, van poder gaudir dels tallers 
de Barçakids durant els dies 12, 13 i 14 de juny. Van 
alternar activitats d'interior amb d'altres d'exterior, van 
gaudir molt de totes les activitats proposades i van 

valorar l'experiència d'una manera molt positiva.
Barçakids és un programa desenvolupat per la Fundació 
del F.C. Barcelona adreçat als infants de 6 a 12 anys, 
que pretén fomentar i consolidar el seu sistema de 
valors a través dels principis pedagògics de l’esport, del 
joc i de la participació activa i inclusiva.
L’objectiu és, amb rigor pedagògic i utilitzant procediments 
dinàmics i  innovadors, promoure en els infants l’anàlisi i 
el coneixement d’hàbits i actituds que generin canvis que 
els ajudin a créixer a nivell personal i col·lectiu. Sempre 
utilitzant l’esport com a eina de motivació.
Per altra banda, tots els mainatges de Cicle III de les escoles 
de la Bressola han estat convidats a participar en els tallers 
educatius del Museu del Barça. Un viatge fins a Barcelona, 
també subvencionat per la Fundació, els ha permès de 
visitar les instal·lacions del club i el museu. Els tallers 
que van realitzar, sobre els valors de l'esport que tant 
caracteritzen el club blaugrana, van ser molt ben acollits.
Els infants han tornat meravellats de l'experiència, amb 
una imatge molt més global del club i de la multitud 
d'esports que s'hi fan.
Gràcies Barça!
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1, 2, 3... pica Bressola!
Des de la primera idea d’enregistrar un tercer CD fins a 
la materialització del projecte, es produeixen un munt de 
contactes, vivències, experiències, maldecaps i moments 
màgics. Aquí no tenim espai per a narrar l’aventura fil 
per randa, però per força cal esmentar la feina del Amics 
de La Bressola, dinamitzadors incansables i promotors 
tenaços de moltes aventures. Cal parlar també d’en Marc 
Serrats, perquè més enllà de la seva tasca de músic i la 
condició d’amant de la cultura popular, ell també és un 
gran amic de La Bressola i, des del primer treball amb les 
Musiquetes per a La Bressola, un còmplice de la batalla 
per la immersió en català a la Catalunya del Nord.
De manera que, quan els Amics de La Bressola proposen 
a en Marc Serrats la realització d’un treball discogràfic, 
els elements es posen a funcionar amb una agilitat 
sorprenent: talment com si la cuina hagués estat a punt 
des de feia temps, amb tots els ganivets ben esmolats, 
les culleres i els cullerots ben enllustrats i els davantals 
nets i planxats per a posar mans a la feina.
Les idees comencen a prendre forma, la llista d’ingredients 
es va emplenant amb il·lusió: els possibles artistes 
convidats (amb noms que finalment no hi seran pas 
i amb d’altres que a la fi han sonat tot i que no eren 
previstos d’entrada); les activitats que ens permetran 
implicar els infants en l’aventura (la tria del repertori, 

Espai Bressola

l’enregistrament de llurs veus, els concerts en directe...); 
les veus dels professionals de la casa aquest cop també 
hi seran (com qui afegeix un nou ingredient que hi donarà 
un gust particular i inimitable)... I tot plegat, sabent que 
el termini que ens imposem és menys de la meitat del 
que vam tenir per al primer treball; i que ens manca un 
element molt important, essencial: el combustible per 
a fer anar els fogons.
Les negociacions amb les institucions són dures: corren 
temps difícils, però trucant a totes les portes, sempre 
tens més possibilitats de trobar-ne alguna que se 
t’obri. I així es va fer... però no n’hi havia pas prou. De 
manera que ens proposem d’anar a cercar un darrer 
ingredient, sense tenir gaire seguretat de trobar-lo: 
el de la complicitat popular, el micromecenatge per la 
plataforma Verkami. Aconseguir finalment el suport 
financer que ens calia va ser essencial... però descobrir 
la complicitat de tanta i tanta gent per a poder dur a 
terme el projecte va ser encara més gran: té un punt de 
màgia i en certa manera és com si una munió de gent hi 
fos al darrere, empenyent i cridant: “Endavant, que això 
val la pena i ho heu de dur fins al final!”.
El que ve després, ja ho hem explicat en vídeos i 
entrevistes, a la internet i a la televisió. El que viuen els 
nins i les nines decidint quines cançons els agraden més; 
escoltant la nova versió d’aquella cançó que han cantat 
mil vegades amb un aire més tradicional; coneixent 
quins artistes han decidit de venir a cantar per a ells, per 
a llur escola (per cert, també un agraïment gegant a tots 
ells!); escoltant en Marc i l’Albert explicar com les veus 
entraran per aquells micròfons fins arribar a l’ordinador; 
sentir-se a si mateixos per primer cop... Les emocions 
que tot això desvetlla són indescriptibles. Però el 
moment més gran és quan, després d’haver preparat 
el concert des de l’escola, travessen definitivament les 
bambolines per pujar a l’escena i cantar davant d’un 
públic que (atenció!) ha pagat per veure’ls i sentir-los.
Malgrat que el disc ja és acabat i a la venda de fa força 
temps, el projecte continua en marxa. El web www.
espaibressola.cat, així com l’app per a smartphones han 
d’aportar noves fonts de treball i d’aprofitament per a 
famílies, escoles, esplais, esbarts...
Encara hem de veure i viure moltes més experiències. 
Us convidem a compartir-les amb nosaltres.
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Conte guanyador al 
Premi Joves escriptors Omnium Catalunya Nord
 
AMUNT!
Tània Solé, alumna de tercera (14 anys) del col·legi Pompeu Fabra de la Bressola 
M'he aixecat aquest matí a les deu; he baixat a la cuina i he pres el meu esmorzar. He anat a la dutxa, m'he vestit de 
manera normal: camisa verda i pantalons blancs. He fet els meus deures i he anat a menjar amb la meva família, ningú 
ha parlat. Tots reflexionàvem, a què es podria passar, i si no es passava bé... Hem acabat de menjar, hem pres el cotxe 
i hem sortit cap a algun lloc. 
Hi havia d'altres colles: els de Valls, que són de color vermell i els de Manresa que són de color blau fosc. La pressió 
es feia ressentir. Entre les colles ens fèiem somriures, ens demanàvem què anaven a fer. Els caps de colles parlaven 
entre ells, cadascú va anar a veure la seva colla. El nostre cap de colla ens va dir el programa del dia, que era: Un 4d7, 
un pilar de 5, un 3d6 i com de costum, dos pilars d'entrada de 4. La colla Del Riberal, avui, anava a passar una etapa: 
l'etapa del 4d7, que no era la més fàcil. Quan ens ha dit això, tothom s'ha mirat. Era una mirada de confiança però en 
certes persones es podia veure en els ulls una mica de por també, com per exemple la meva mare. Jo ara no sabia el 
que em tocaria fer. M'he demanat qui havia posat sobre el 4d7, si faria part d'aquest castell; i si el podria aguantar. 
Hem fet els pilars d'entrada, les altres colles també, la Colla de Manresa, ells, havien fet els pilars però caminats. 
Dins una actuació castellera, normalment, fem els castells més difícil en primer. És el que hem fet... El cap de pinya 
cridava noms, molts noms. Deia: "tu de primeres mans i tu de l'altre costat!" Tothom era estressat. Ara hi havia el 
silenci, un silenci que mateix es podria sentir una mosca. Aquí l'única cosa que fas és escoltar. Tothom escolta, n’hi 
ha que tenen l’esperança de pujar. Tot el que m'importava ara era de sentir només "Tania". I aquí he sentit el meu 
nom, amb el seu dit, m'ha mostrat on havia de pujar. Em desplaço en direcció del dit. Aquí, i no m’he mogut, he mirat la 
meva amiga que m'ha fet un somriure que volia dir: "ho podem fer". 
El cap de colla s’allunya per veure a què sembla el castell des de lluny, i amb la cara que fa, el castell ha de ser bé. La 
pinya es tanca, els segons pugen sobre la pinya. Les colles contràries ajuden a fer pinya. L'angoixa ara, tothom la té! 
Només tens de ser concentrat sobre la veu del cap de colla. Sento: "Terços amunt!", amb una veu confiada i greu, que 
en aquest moment és l’única veu que vols escoltar. 
Els grallers comencen a tocar la gralla i els tamborinaires es posen a tocar. Surt aquesta melodia que ha bressat 
la meva infantesa...que ara és el ritme de les meves pulsions. Tinc la impressió que el meu cor balla a sobre de la 
música…i mateix dins els instruments sents l'angoixa. Ara és a jo de pujar: "quarts, amunt!" El meu cor s'accelera i tinc 
la impressió que la música també. Pujo sobre la meva germana, els castells són històries de famílies. A la pujada no 
hi ha soroll sobre el castells, m'aguanto, cal pensar a tot, i sobre tot a l'equilibri. Un cop els quarts col·locats, són els 
dosos que pugen.
És una cosa un poc estranya perquè quan ets sobre del castell, jo tinc el costum, com molts castellers, de mirar lluny 
davant, i aquí sents els aplaudiments; a cops els crits. El món s’atura de girar, ets dins el teu univers que ningú d’altre 
de la colla pot trencar, i et sents bé, dins el teu element, amb gent que estimes, com una família. 
Els dosos col·locats ells mateixos, és a l’acotxadora de pujar, aquí cal tenir confiança més que mai, i seny també! El 
que m’agrada és que el castell es juga sobre només una petita falta, com el desequilibri d’una persona, o una persona 
mal col·locada, i això pot tot fer canviar. 
És ara que l'adrenalina arriba, és aquí que sents la força d'un castell, aquesta solidaritat tan especial, que no pots 
sentir en altres llocs. Tothom dóna el millor d'ell mateix, i això em fa alguna cosa al cor. Potser perquè tinc la 
impressió que només pots viure això sobre un castell. 
El castell tremola, però aguantarem sempre! L’enxaneta és al nivell de dosos, aquí les gralles són una referència. 
Concentrada, escolto les gralles. El toc de gralles arriba a la fi, vol dir que l'enxaneta és a dalt de tot. És el moment on 
el castell es mou més, no sé per què, penso que tothom es diu, "ja estem, l'hem fet!" i doncs ets content i et deixes 
anar, un poc. Aquí quan l'enxaneta ha passat el pont de dalt, tens ganes de cridar, de saltar, de petonejar tota la gent 
de la colla. És aquí que et dius que tens sort de ser dins la colla amb aquesta gent tan particular, els uns igual que els 
altres, però els estimo tots. Però cal quedar concentrat perquè el castell no és acabat... Ja tens ganes de baixar per 
ho festejar amb tota aquesta gent que ha fet possible el castell. Els dosos han baixat, ara tinc de baixar. Baixem tots 
com animals. N'hi ha que criden, d'altres que salten i d'altres que ploren...
Aquesta emoció, pas per moltes coses, finalment per la gent en general, però molt per nosaltres. És això ser 
Castellers, és compartir la teva passió amb moltes persones que et tenen al cor. 
El castell acabat, cantem tots junts saltant amb les llàgrimes, el somriure i cridem amb orgull "Castellers del Riberal 
sem i serem!". Ara cal anar a fer pinya per les altres colles. L’actuació s'ha acabat, la colla de Valls i de Manresa tornen 
a casa, i nosaltres, castellers del Riberal, marxem a fer festa, tots feliços. 
Però demà a l'escola, quan tothom es dirà què ha fet durant el cap de setmana, tindré la impressió que ningú entendrà 
el que he viscut, perquè és simplement inexplicable.

Alumnes
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D'Ovança (“Montlluís”) a Toès i Entrevalls,
pel camí del balcó de la Tet, abusivament anomenat camí de Vauban.

Miquel Mayol

L’autobús del Consell General  em deixa cap a les 
9 del matí a les afores de la vaubanesca ciutadella 
alleugerit d’un petit euro. Sem al mes de gener.  
Excepte a les fondalades,  no queda neu en aquest 
ample vestíbul de Conflent, Cerdanya i Capcir.  
Per damunt de 2.000 m, de neu sí que n’hi ha.  
Especialment al Coll Mitjà on vaig passar no fa 
gaire. He pujat amb la idea de recórrer el camí del 
balcó de la Tet fins a Toès. Desprès d’un esmorzar 
“continental-esquifit”,  sense res de cerdà,  a l’hotel 
restaurant de la cantonada, cerqui l’inici del camí. 
El sindicat d’iniciativa queda desesperadament 
tancat.  Compri un mapa de Cerdanya-Capcir al 
1/50.000. Finalment em dóna la informació un 
pintor del poble feinejant a la porta del seu taller. 
Cal passar al davant de la Gendarmerie, sortir de 
la ciutadella per la Porta de les Vaques i seguir el 
camí assenyalat amb balises grogues. Fa un temps 
esplèndid i ben aviat aniré traient d’una a una 
les peces de vestit fins a quedar… en samarreta. 
Trobi finalment la dita porta. Un rètol explica 
– en francès, of course – que aquesta porta fou 

oberta pels pagesos per a fer sortir els ramats. 
Hom pot imaginar els decennis de baralles entre 
la soldadesca i la pagesia per aconseguir aquesta 
bretxa en les fortificacions...  A l’inici passi al llarg 
de les instal·lacions on els aprenents de comando 
fan els llurs perillosos exercicis. L’exèrcit francès 
n’aprofita per a fer la seva propaganda – en francès, 
of course –.   “Coratge, solidaritat, força de caràcter” 
són, diuen, les virtuts dels aprenents de comando.  
Quina casualitat!  Són, em sembla, les virtuts de 
qualsevol ésser humà digne d’aquest nom.  Al 
voltant tot està pintat de caca d’oca, com per fer 
oblidar la bellesa del bosc. A corre cuita, sense 
recança deixi aquestes bel·licoses baluernes. Sem 
a l’obaga,  hi ha encara gel pel camí,  cal fer a polit. 
Però un cop passat el pont sobre la Tet no queda 
rastre de neu. Aviat s’arriba al replà de la Salita a 
1620 m. d’altitud. És un dels punts per on passa 
el camí d’excursió anomenat “Tour du Capcir”. A 
més a més dels militars, em toca patir ara aquest 
balisatge franco-francès! El fet de pronunciar-ho 
amb “l’accent catalan de la République” ho fa més 
penós encara.  Apa! demà, segur, la terra haurà 

Rutes del Canigó

Imatge extreta del blog: josepmariamoya.blogspot.fr
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recuperat la llengua i la dignitat.  Fort d’aquesta 
convicció  tiri endavant. Travessi prats de dalla i 
de pastura. Encontri el canal que du l’aigua de les 
Bulloses al famós dipòsit del Pla de l’Ós.  Hi arribi al 
cap de pocs minuts. El rètol posava “Ours”.  Una mà 
piadosa va fer la correcció escaient. Aquest dipòsit 
alimenta la planta elèctrica del Pallat,  Tet avall. 
Aquesta planta genera l’electricitat del tren groc.   
Un xic més amunt arribi a una pista transitable. A 
dreta cap a Sautó.  Tinc la impressió que seguint-la 
baixaré massa.  Agafi doncs a esquerra.  Direcció 
coll de Brilles. Camí fent passi a costat d’una 
petita garita feta de maons de granit.  Sembla 
contemporània de la creació de la ciutadella. Potser 
facilitava la vigilància dels proveïments necessaris 
a la construcció vaubanesca.  Recordi que  la Unesco 
va tenir el mal gust d’anomenar-la “patrimoni de la 
humanitat”.  De fet és una obra inhumana la que és 
feta per a mantenir separat un mateix poble. Mereix 
el destí del mur de Berlin. UNESCO o UBUESCO? I, 
per decència, parli pas evidentment dels de casa. 
Dels qui han conservat només l’accent. Dels qui 
van recolzar aquest trist procés. N’estava, camí 
fent, en aquest punt de les meves reflexions quan 
topi amb greus advertiments de l’exèrcit.  Arribi a 
la vora d’una zona militar: centenars d'hectàrees 
destinades a fet petar explosius. A disparar amb 
tota mena d’artefactes fúnebres. Al cap de pocs 
minuts trobi un descampat ple d’escorrialles 
bèl·liques. No queda res dels avets i dels pins que 
cobrien aquests espais. Tot és pelat. Destrossat. 
Per sort avui no fan maniobres. Tinc tot el temps 
de contemplar aquest saqueig. Deixi aquest indret 
amb mal regust de boca. Que el llamp els ferigui 
tots aquells, d’allà o d’aquí que han fet i fan malbé 
la Terra. Però cal tirar. De fet a partir d’un cert 
moment avanci un poc a les palpentes. He deixat 
la pista per intentar retrobar el camí del balcó. De 
l’altre costat de la vall  el pic Gallinàs i el pic Redon 
són dues sentinelles canudes que pacíficament 
vigilen el terme. Em diuen que no vaig errat. De fet, 
poc desprès, a un centenar de metres més a baix, 
albiri un pal amb un rètol. És el camí. La serra de 
Clavera cau a 2,5 km. Llar a 8 i mig. Ara, ja són les 
dues passades. Aviat m’aturaré a la vora d’un rierol 
per un mossec, un cafè turc (o grec, com voleu) i 
un petit cluc ull. La parada serà curta. Tinc d’agafar 
l’autobús de tornada al voltant de les set a Toès.  
I aquest poble encara queda lluny. M’adormi a la 
vora d’una carlina. Aquest sol vegetal el clavaven 
abans a les granges. Aquest pensament afavoreix 
una becaina d’uns pocs minuts. Al despertar em 
caldrà un moment per a trobar el ritme. Cap a les 4 
arribi a la serra de Clavera. Sem a 1970 metres.  La 
pista forestal de les Llançades és a uns 2 km i mig i 
Llar a 6 i mig. M’endinsi en el bosc. El bosc domanial 
de les llançades és un lloc històric.  Fou el teatre 
d’una batalla important entre els francesos i els 
espanyols al moment del Terror on es va il·lustrar 
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el general Dagobert. Però el bosc no es recorda de 
res. La natura en la seva saviesa ha esborrat els 
rastres de la bogeria dels homes. Sorprèn que tan a 
prop de la Tet hi hagi un bosc d’una tal importància. 
Ben tocat tanmateix per la famosa tempesta de fa 
uns anys. Clapes de neu un poc a pertot dificulten 
la progressió. Però la por de deixar passar l’últim 
autobús, el vespre que s’apropa em fan accelerar 
el pas. Cap allà a les cinc de cop i volta la pista. 
A la seva vora, de l’altre costat, un rètol. M’afanyi  
per a llegir-lo. La pista és a l’obaga. La neu  s’ha 
tornat gel. Relliscada. Caiguda brutal d’esquena. La 
motxilla amortitza un poc el xoc. Res de trencat. 
Sort.   M’ho deien a casa: “manyac, te cal pas mai 
anar sol a muntanya”…  Toès és a 1,5 km. A pocs 
minuts m’aturi per fotografiar unes flors grogues. 
Potser uns senecis (senecio inaequidens), encara 
que els llibres diuen que floreixen més tard. El camí 
baixa de mala manera. La caiguda de fa una estona 
m’aconsella la prudència. Un xic més avall enriquiré 
el meu herbari fotogràfic amb el roser de nadal o 
marxívol (Helleborus foetidus). Adés, segons els 
revolts, una vista preciosa del pont Séjourné.  Adés 
el vilatge de Llar, lligat per sempre més a la seva 
desventurada filla, Inés.  Aquest camí de cabra 
travessa, al final, aquestes xarxes metàl·liques de 
retenció de roques que protegeixen la carretera. 
Caldrà encara fer uns centenars de metres sobre la 
ruta dita nacional per arribar sa i estalvi a la parada 
de l'autobús.  Un cop a dalt, camí de Perpinyà, 
tota la patuleia de Vaubans, Dagoberts, Unescos, 
Accentcatalans, m’impediran pas de fer  una 
dormideta ben merescuda.  

Rutes del Canigó



Associació per a l'educació i la cultura catalanes dels infants· 10 ·

L’acció europea de la Bressola per la defensa de la llengua
Avui, en bé o en mal, moltes coses depenen de les 
institucions europees.  Del Consell de l’Europa, per 
exemple,  on s’han gestat, al segle passat, la famosa 
Carta europea de les llengües “regionals o minoritàries” 
i la Carta per la protecció de les minories nacionals.  
També de la Unió Europea.  Quan aquesta era encara la 
CEE havia creat i finançat durant un decenni el Bureu 
Europeu de les llengües menys esteses (EBLUL, acrònim 
del nom en anglès).  Aquest Bureu, amb seu a Brussel·les, 
actuava com un lobby a prop de les institucions europees 
al servei de totes les llengües minoritzades en els 
territoris de les quals s’havien creat delegacions (EBLUL-
France per exemple).  També aquest Bureu havia creat 
una mena de mini Erasmus a favor dels militants de les 
llengües i cultures dites regionals o minoritàries.  Durant 
una setmana aquells eren rebuts en una comunitat 
lingüística i se’ls hi donava totes les facilitats per 
estudiar la situació d’aquesta comunitat.  Però, fa uns 
deu anys,  els Estats membres, amb el pretext que els 
Tractats no preveien aquesta competència, han decidit 
de tancar el Bureu: era massa eficaç.
EBLUL France que era associació declarada Llei 
1901 s’ha mantingut i va decidir de reconstituir 
a nivell europeu una entitat que pugui assegurar 
una permanència de representació i acció a prop 
d’aquestes institucions. Aquesta entitat ELEN 
(European Languages Equality Network) acaba de 
celebrar a Paris la seva primera Assemblea General 
Ordinària.  Tres catalanoparlants hi han participat: un 
valencià, un principatí, un rossellonès.  Eren també 
presents i representades les llengües següents: 
l’occità, el bretó, l’alsacià, el basc, l’aragonès, l’asturià, 
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el gallec, diverses llengües uralo altaiques, el còrnic, i 
les minories hungaroparlants de Romania i Eslovàquia.  
L’adhesió de la Bressola a aquesta entitat és la 
conseqüència d’un treball de molts anys a nivell 
internacional per mor que les escoles associatives 
immersives passin d’un règim de tolerància a un ple 
reconeixement del dret francès.  Aquest treball es 
fa primer amb la solidaritat i l’acció conjunta amb 
Seaska, Diwan, Calandreta, ABCM escoles immersives  
d’Euskadi nord, de Bretanya, d'Occitània, d’Alsàcia, 
respectivament. S’ha fet també aquests dos anys 
passats participant a l’acció d’una nebulosa d’entitats 
de la societat civil – el Col·lectiu 31 de març – que 
va organitzar fa dos anys diverses manifestacions 
sincròniques en aquesta data  en els diversos territoris 
de llengües minoritzades (El lipdub a Perpinyà per 
exemple).  Enguany aquest Col·lectiu, a iniciativa de 
Convergència Occitana, i amb el suport tècnic d’Eblul 
France va organitzar la Manifestació a la seu de 
la Unesco a Paris de demanda d’asil cultural per les 
nostres llengües i cultures.  Enfi gràcies a EBLUL-F 
hem pogut fer entendre la nostra veu tant a Ginebra,  
a la seu de les Nacions Unides, on la política de l’Estat 
francès de cara al respecte dels drets de l’Home era 
sotmesa a examen, com a Paris a la Conferència 
general de la Unesco el mes de Novembre passat.
La resolució Alfonsi que acaba de votar el Parlament 
europeu és avui una potent palanca que ens ajudarà a 
fer caure aquesta Bastille cultural parisenca que en nom 
d’una pseudo igualtat rebutja, encara avui, la ratificació 
de la Carta europea, malgrat les promeses electorals del 
candidat François Hollande.
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LA CASTANYADA AL COL·LEGI
El dijous 17 d’octubre, com cada any, vam celebrar 
la castanyada al Col·legi. És la primera festa del curs 
escolar i molt esperada pels alumnes. Aquestes 
primeres setmanes, des del començament de curs 
fins que arriba la festa, als tallers de la tarda que es 
fan després de la cantina els dimarts i els dijous, un 
grup vertical (barreja de tots els nivells) d’una vintena 
d’alumnes voluntaris formen la “Comissió Castanyada”.
En aquesta mitja hora que dura el taller de la tarda, 
la comissió, ajudada per un o dos professors, prepara 
els detalls de la festa: activitats, horaris i material que 
fa falta. Com que hi ha una part de la tarda dedicada 
al rugbi, cal formar els equips i planejar els partits 
tenint en compte els alumnes i els familiars que hi 
voldran participar. Una vegada decidit, escriuen una 
carta informativa per a les famílies.
Aquest curs, el programa ha estat semblant al dels 
cursos passats. Les activitats comencen dijous a la 
tarda després de la cantina i tenen dues parts: la 
primera és esportiva i de preparació de la festa, i la 
segona és la festa pròpiament dita, que compartim 
amb les famílies.
Després de la cantina, doncs, un grup de quinze 
persones es posen a fer panellets a la cantina: en 
fan de pinyons, d’ametlla picada i de coco. Un altre 
grup de cuina prepara cruixents de flocs de cereals 

amb xicolata; i encara un altre fa una gimcana pel 
col·legi que ha preparat la Comissió.
Quan els tallers de cuina i la gimcana s’han acabat, 
els alumnes que s’han apuntat a jugar a rugbi i els 
familiars que s’han volgut afegir als partits, fan cap 
a l’estadi del col·legi Jules Verne, al costat del nostre 
Col·legi. Ja fa uns quants anys que, a més a més, tenim 
l’agradable companyia de jugaires de l’equip de rugbi 
de XIII dels Dragons Catalans: enguany van venir 
quatre jugaires que van passar la tarda amb nosaltres.
Els alumnes que no fan rugbi, es queden al Col·legi 
a enllestir els guarniments de la castanyada, 
caragolar les paperines per a les castanyes torrades 
i preparar l’aperitiu.
A dos quarts de sis comencen a arribar les famílies 
dels alumnes per celebrar la castanyada. Torrem les 
castanyes al pati i ens mengem els saborosos panellets 
i cruixents de xicolata que hem elaborat a la tarda.
I així s’acaba una festa molt entranyable entre 
alumnes, familiars i professors!

La Bressola, un centre d’estudi
Fa tres anys, l'equip pedagògic de la Bressola es va posar el 
repte de difondre la riquesa educativa del sistema escolar 
que es posa en pràctica als nostres centres.
La tasca va implicar diversos fronts de treball, una major 
implicació en les xarxes socials i col·lectius pedagògics, la 
incorporació de l'apartat “de portes endins” dins d'aquest 
butlletí, publicació d'articles en revistes d'àmbit pedagògic 
com és el cas de l'article De la Verticalidad a la Cooperación 
de Betty Faus i Àdam Bertran a la revista Cuadernos de 
Pedagogía 1 o més recentment l'article Amb els Grans em 
faig gran d'Eva Pla a la revista Infància, de Rosa Sensat2.
En els dos darrers cursos, s'han començat a recollir els 
primers fruits d'aquesta feina:
- Inclusió de l'article “El sistema d'immersió a les escoles 
catalanes de La Bressola. El sistema A.S.C” a l'assignatura  
Plurilingüisme i Projecte Lingüístic de Centre de la UAB i 
també al Màster d'Ensenyament Bilingüe i Immersiu de la 
Universitat de Perpinyà (UPVD) 
S'han fet comunicacions, assessoraments, tallers i conferències 
sobre el sistema pedagògic i d'immersió a la Bressola a:
- Cloenda del programa europeu CulturPro a la UPVD (2012)
- Col·loqui de l'I.S.L.R.F. Immersió, Pedagogia i Noves Tecnologies 
a la Grande Motte (2013)
- II Jornadas de análise para o ensino popular. Um mergulho 
na imersom a Compostela (2013)
- XVIII Jornades d'escola rural en la formació inicial dels 
mestres de Catalunya a Canyelles (2013)
- XII Jornades diàleg escola-universitat organitzades per la 
Facultat Blanquerna (2013)
A més a més, la Bressola ha estat objecte d'estudi en 
diverses recerques:
- Els mestres catalanoparlants a la Catalunya del Nord: 
procés de contractació i perfil dels candidats, de Rita 
PEIX del Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en 
Didactique, Éducation et Formation
- La formació de professionals per a l'ensenyament de la llengua: 
metodologia i avaluació, de Dolors de RIBOT, Montserrat 
TESOURO i Joaquim PÈLACH (Universitat de Girona)
- Programa de pràctiques universitari. Quins mestres per a 
l'escola,  de Meltxor Artetxe, del Departament de Processos 
d'ensenyament-aprenentatge de la Universidad de 
Mondragon 
- Tesi sobre les pedagogies emprades en escoles d'immersió 
en llengües minoritzades, de Shinnosuke Matsui, doctorand 
a la Universitat de Kobe (Japó) 
- Acollida d'estudiants de Grau de Magisteri i de Psicopedagogia 
provinents de set universitats: Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra-Blanquerna, Universitat 
de Vic, Universitat de Girona, Fundació Universitària del 
Bages, Universitat Rovira i Virgili i Universidad Internacional 
de la Rioja.
Totes aquestes presentacions i acollides (i d'altres que no 
hem inclòs), reforcen cada dia més el prestigi i la riquesa 
pedagògica de la Bressola i ens encoratgen a fer la millor 
escola possible.

1. CUADERNOS DE PEDAGOGIA Nº417 Novembre de 2011 . Nº 
identificador 417.008
2. INFÀNCIA  Nº 196    Gener de 2014

Anem a l'escola
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EL SOLER
Els nins i les nines de l’escola primària de La Bressola 
del Soler han guanyat el concurs de dibuix de Nadal 
de la Casa de la Vila
Els nins i les nines de la nostra Bressola han guanyat 
el primer premi del concurs de dibuix organitzat per 
la Casa de la Vila del Soler. El lliurament va tenir lloc 
el dissabte 22 de novembre a la plaça del Mercat.
El mateix cap de setmana, l’Associació de Pares i 
Mares de l’escola Tots Endavant  va organitzar 
activitats en el marc del Mercat de Nadal del Soler:

Divendres al vespre, una castanyada amb la 
col·laboració de l’Associació de Pares i Mares 
del col·legi de La Bressola Sopa de Pedres  i amb 
l’Associació de Botiguers del Soler.
Dissabte i diumenge, venda de llaminadures i de 
tions de Nadal artesans.

EL VERNET
Mirant pel forat del pany
Enguany, al Vernet, treballem el projecte dels pols i els 
països del fred. I com es fa això? Doncs mirant pel forat 
del pany...
Eren les nou del matí del dia 5 de juliol del 2013 i és  en 
converses informals i paral·leles:
“Què, les nines? S’han quedat contentes a cals avis?”
“Jo no entenia per què em sonava el despertador aquest 
matí!”
“Qui ha encetat el paquet de galetes i l’ha deixat fora 
de la capsa?”
“Et ve de gust un te?”
És en aquestes estones d’esbarjo que es van mostrant i 
reconeixent els diferents membres d’un equip educatiu; 
i com sorgeixen les millors idees, les més emprenedores, 
suggeridores i estimulants.
En aquests moments, el nostre petit equip comença a 
des dibuixar el que serà el seu nou projecte, responent 
a una sola pregunta implícita que ja no cal verbalitzar: 
és el fil conductor de la nostra feina, és el primer a 
decidir… Quin serà el nostre projecte el curs vinent?
—Oh! El grup nou de C3 és molt inquiet intel·lectualment: 
ja cal que pensi en quelcom que em doni força joc. 
Potser les diferents cultures? No ho sé pas, encara.
—A nosaltres, amb els nanos de C2, ens cal reprendre 
l’estudi del món animal a fons.
—Em vaig quedar amb les ganes d’aprofundir un xic més 
en els climes, la vegetació…
—Sí; a més, als nins els crida molt l’atenció l’ecologia. 
Anem forjant petits “ecoactivistes”. Hi hi hi!
—Als petits els encanten els animals: tot el que aprenen 
per aquesta via i amb tanta motivació intrínseca, queda 
enregistrat al CD al moment .
—I si treballem el planeta Terra, però seguint l’estructura 
dels continents?
—I si partim del fred i de l’efecte hivernacle?
—I si parlem dels moviments de rotació i translació?
—I si parlem dels ecosistemes? O de la fauna i la flora?
—I si parlem dels animals, i més enllà de la divisió 
clàssica de vertebrats i invertebrats, els classifiquem 
per necessitats biològiques?
—I si ho lliguem amb la vida i les condicions que la fan 
possible? L’aigua? El sol?
—Els pols! Partim dels pols i parlem dels pols!
Doncs ja ho tenim. Heus ací el nostre proper Projecte 
Educatiu d’Escola. A partir d’aquí, cadascun dels tres 
nivells comença a desenvolupar la línia pedagògica que 
guiarà la seva feina educativa durant el nou curs.
A la maternal, empren el conte d’un pingüí que té por de 
l’aigua: el Pluk. On viu? Què menja? Què és un pingüí?
A la primària (C2) l’empren per a descobrir el món animal 
i començar a conèixer els diferents ecosistemes.
A la primària (C3) parteixen dels pols nord i sud per 
estudiar la fauna, la flora, les franges horàries, els 
moviments de la Terra, els eixos del planeta,… I amb 
tot plegat, ells mateixos s’han proposat com a objectiu 
final la creació un llibre: llur primer llibre.
No hi ha altra realitat que aquesta: així treballem i així 
ens reconeixem.

Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE
Porta d'Espanya  04 68 56 24 24



Associació per a l'educació i la cultura catalanes dels infants· 13 ·

Nyils
La Festa de les Ciències

El divendres 11 d’octubre del 2013 vam 
anar amb l’autobús a la Universitat de 
Perpinyà a fer uns tallers per la Festa de 
les Ciències.
Érem el Cicle 2 i el Cicle 3. Del Cicle 2 vam 
fer-ne dos grups:
El grup de na Rosalina va fer un taller 
sobre l’aigua. Sobre un plat groc van 
posar tres flors de paper tancades i els 
van demanar com s’ho farien per obrir-les 
sense tocar-les. Ben senzill: les van mullar 
amb aigua i es van obrir! Després van fer 
d’altres experiments relacionats amb els 
rius i també van guaitar pel microscopi 
com és una ceba per dins.
El grup de na Marta va fer un experiment 
per a comprovar si sota la mar hi ha aigua 
calenta i aigua freda que no es barregen. 
Després van estudiar els ocells, els 
insectes i els paràsits.
El Cicle 3 va fer un taller sobre la llum, 
una demostració sobre el cicle de l’aigua i 
un taller sobre l’home de Talteüll.

Prada
Tota l'escola cap a Argelers

A finals de setembre, si el temps ens ho 
permet, els nins i les nines de l’escola de 
Prada anem a la platja d’Argelers a passar un 
dia plegats per compartir moments de joc, 
de conversa, de coneixença... És la primera 
vegada que molts de nosaltres estarem amb 
els companys d’escola (grans i petits) tot un 
dia sencer, però en un entorn ben diferent 
de l’escola.
Esmorzem en una pineda que hi ha davant 
de la platja i després de jugar una estona, 
cada nin gran agafa el seu nin petit i fem 
cap a la platja, on passarem el dia.
L’entorn, si no fa vent, convida a passar 
estones en grup, jugant a la sorra amb pales 
i galledes o bé a pilota, a cercar petxines, 
a fer castells... i també a contemplar el 
paisatge, a ajeure’s i descansar, a xerrar 
amb els amics o amb els mestres. És un dia 
per a compartir-lo tots plegats.
Havent dinat, i un cop ho tenim tot recollit, 
tornem als autocars amb les butxaques 
plenes de sorra i també de records.
I ara, fins al curs vinent!
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Sant Esteve
Enguany treballem la mar i ens agrada molt. El projecte es diu L’Atlàntida. L’Atlàntida era una illa preciosa. 
Els déus van castigar els reis de l’Atlàntida perquè volien conquerir el món. Van fer esclatar el volcà i l’illa 
es va enfonsar. Això és una llegenda.
Per treballar els animals de la mar, els divendres al matí fem grups. Sem barrejats des de la maternal fins a 
CM2. Cada grup descobreix una classe d’animals: peixos, mol·luscs, rèptils, cetacis i ocells; i cada setmana 
canviem de classe. Un cop coneixem cada animal, en fem un titella i en pintem uns quants per fer un aquari.
Aquests dies fem una pausa en la descoberta dels animals per preparar l’espectacle de Nadal. Seguint el 
tema del projecte, fem una adaptació de l’obra Mar i cel d’Àngel Guimerà.

Sant Galdric
Més barrejats, menys avorrits!
Com que menys és més, més és menys. És per això 
que un cop cada setmana decidim barrejar-nos, 
encara més, tota l’escola. Així aconseguim una 
escola menys gran, perquè cada grup és com una 
petita escola i una escola menys passiva, perquè 
tothom hi té el seu paper.
Ja és el segon any que cada dijous a la tarda fem 
“allioli”. És una estona distesa que no té res a veure 
amb la famosa salsa catalana, però sí que quedem 

ben remenats! Petits, petitons, mitjans i grans fem 
grups barrejats per preparar i treballar les festes de 
l’escola entorn del projecte de l’any.
Enguany, el projecte és sobre el teatre. De manera 
que aquest Nadal, tothom qui vingui a la festa 
de l’escola podrà gaudir d’una fantàstica obra de 
teatre, composta en nou gèneres diferents: des 
del drama fins al mim, passant per la tragèdia i les 
ombres xineses, entre d’altres.
I podreu viure la màgia del tracte entre companys, 
tinguin l’edat que tinguin, perquè al capdavall...
TOTS SEM IGUALS!
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Si ets del Nord: Ajuda a La Bressola

Nom:  ..........................................................................................................................................................................................................

Cognoms:  .................................................................................................................................................................................................

Adreça:  ......................................................................................................................................................................................................

Carregueu al meu compte num.: .......................................................................................................................................................

Establiment bancari:  ............................................................................................................................................................................

Agència i població:  ...............................................................................................................................................................................

Quantitat del gir

       En lletres:  ........................................................................................................................................................................................

       En xifres:  ..........................................................................................................................................................................................

Periodicitat:  mensual  trimestral Data del primer gir:  .......................................................................

Beneficiari: La Bressola · C/ Natura · 66000Perpinyà
Banc: Crédit agricole Perpinyà · St. Jaume Rda A. France
Compte num.: 432 771 3 000 Codi establiment 17106 Guixeta: 00020 Rib87
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Al "Credit Agricole" 
demana el teu talonari

de XECS EN CATALÀ

Contes empipats
Mireia Falqués. Éditions Trabucaire

De l’expressió artística a l’escriptura, de l’escriptura a l’expressió 
artística: aquest vaivé és un dels components que constitueixen 
la rica i complexa personalitat de Miquel 
Arnaudies, un artista compromès. Del 1970 
ençà, exposicions, mostres, publicacions, 
encontres, paraules, accions... se succeeixen: 
en català, en francès, tant se val; sols 
l’arrelament compta.
Un arrelament al Vallespir —Ceret, vila dels 
avis—, a les valls aspres i dolces alhora de 
llums, d’olors, de sensacions; arrelament a la terra, a les memòries d’un 

país, als reptes d’uns temps presents. 
Un arrelament poètic i artístic a una 
llengua, la seva, la materna: el català, 
català de casa, català de pagès, català 
de tota la vida.
Aqueixos Contes empipats són per a 
dir que el català, en Miquel Arnaudies 
el fa servir desacomplexadament per 
a posar-lo al servei de la imaginació i 
de la poesia que van lligades.
Escriure amb aquest català de casa 
li permet de confirmar la consciència 
d’una militància i la reconeixença de 
la identitat de tot un poble.

El trobareu a totes les bones 
llibreries.
72 pàgines
PVP 10 €

Col·lecció Llibre-cine
Joana Serra. Llibreria Catalana

En aquesta innovadora col·lecció de 
contes clàssics, una capsa màgica 
acompanya el llibre de cartró. El nen, 
si mira a través de la lent, podrà veure 
una imatge en 3D de cadascuna de les 
pàgines del llibre: la lent engrandeix 
les il·lustracions de l'interior i permet 
veure amb claredat els escenaris i tots 
els seus detalls.

Un conte únic per gaudir en família, 
observant, explicant o llegint. Existeix 
amb dues versions de contes clàssics, 
"La caputxeta vermella", "Els tres 
porquets "

Editorial La Galera.
PVP 17,95 €

El gust per la lectura
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FELIÇ ANY 2014 !

Fes-te amic
de La Bressola {

Ompliu la butlleta amb lletres majúscules i envieu-la per correu postal, fax o correu electrònic a: 
Associació d’Amics de la Bressola (A l'atenció de  Sra. Montserrat Higueras) · amics@bressola.cat
Gran Via de les Corts Catalanes 592, 1r. · 08007 Barcelona · tel. 93 518 18 55 · Fax 93 412 76 74

* Les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de socis de l’Associació i no seran cedides a tercers aliens a l’Associació La Bressola (Catalunya del Nord), l’Associació d’Amics de la Bressola o 
la Fundació la Bressola sense el vostre consentiment. Per a l’exercici dels drets legals de consulta, modificació, rectificació i cancel·lació de les teves dades podeu adreçar-vos per escrit a l’Associació 
d’Amics de la Bressola.**l’Associació d’Amics de la Bressola està inscrita al Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana, per la qual cosa les quantitats donades donen dret 
als residents al territori de la Generalitat de Catalunya a una deducció del 15%, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica de l’I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de desembre.

Nom (o entitat):  .................................................................................................  Cognoms:  ........................................................................

Adreça postal:  ....................................................................................................................... Núm.:  ............... Pis:  ........... Porta:  ..........

Codi postal:  ....................  Població:  ..............................................................  Comarca:  ........................... Telèfon:  ..........................

Adreça electrònica:  .................................................................  Professió/activitat:  ................................  Nif:  ................................  *

Farà un donatiu:  trimestral  semestral  anual  De  ...................................... €

 A:  .................................................  Data:  ............................  Signatura:  

Banc/Caixa:  .........................................................................................................  Agència:  ..........................................................................

Adreça:  ..................................................................................................................  Població:  .........................................................................

Sr. Director, us agrairé que fins a nova ordre expressa atengueu a càrrec del meu compte corrent / llibreta d'estalvis

Núm.:  Els rebuts de  ..........................................................€

que us presentarà l'Associació d'Amics de la Bressola cada: trimestre  semestre any

Nom del titular:  ..............................................................  Lloc i data: .....................................................  Signatura:   

Per anar més lluny el teu ajut pot ser decisiu!


