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Editorial
Els que heu tingut a les mans anteriors edicions d'aquest butlletí haureu llegit, en mots meus o dels presidents 
que m'han precedit, la ferma voluntat de La Bressola de continuar creixent. Efectivament, aquesta és una 
determinació irrenunciable i farem mans i mànigues fins a garantir l'escolaritat en català a tots els alumnes. 

Personalment i en nom de tot l’equip que m’acompanya, és un gran goig anunciar-vos l'obertura d'una nova 
Bressola al municipi de Pesillà de la Ribera. Amb aquesta bona notícia, a partir del proper mes de setembre, 
La Bressola comptarà amb 7 escoles i 1 col·legi.

Fa molt de temps que el Consell d'Administració treballa, i ho continuarà fent, per establir contactes i 
negociant amb diverses municipalitats per mor de fer possible aquest creixement que el país tant necessita. 
Aquesta obertura arriba en el millor moment possible, un cop superada la xifra del miler d'alumnes, i ens 
carrega encara més d'energia i d'esperança.

Em cal agrair especialment el tracte exquisit rebut per part del batlle de Pesillà de la Ribera, el Senyor Jean-Paul 
Billès, amb qui hem tingut trobades sempre cordials, constructives i des de la ferma voluntat, per ambdues 
bandes, de retornar la dignitat i la plaça que corresponen a la nostra llengua. Especialment, en uns moments 
on hem de fer front a altres incerteses degudes a la manca de convenciment i als canvis polítics.

Després de festejar els 40 anys, vam festejar la fita dels 1.000 alumnes i ara ens toca festejar aquesta nova 
escola a les terres del Riberal. 
I ho celebrarem com cal, però sense donar-nos per satisfets. És una nova passa i ens comprometem a fer-
ne d'altres, totes elles importants i necessàries.

Abans d'acabar, me cal dir-vos que la forta demanda que ens empeny a continuar creixent és, en gran 
part, per la qualitat de la feina que fan els equips pedagògics dels nostres centres. Ho podreu copsar en 
el conjunt d'articles i notícies que trobareu en aquest nou butlletí. Llur tasca engatjada, el compromís de 
les famílies, el suport dels Amics de La Bressola, són les baules imprescindibles d'un tot que ens estimula 
a vèncer tots els obstacles dia a dia.

Gaudiu de la lectura, sabent que des de La Bressola continuem determinats a créixer.

Joan-Sebastià HAYDN
President de La Bressola
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· Amics de la Bressola

Amics i amigues, aquest curs ja s’ha acabat! Però a 
La Bressola i als Amics de La Bressola res s’atura i ja 
estem preparant el curs vinent. 

Els darrers anys, hem estat treballant per assolir la històrica 
xifra dels 1.000 alumnes escolaritzats a La Bressola, i ho 
hem aconseguit aquest curs que ara tanquem. Per tant, 
cal que ens felicitem per aquest gran èxit.

De cara al curs vinent, tornem a assolir un altre repte 
que ens il·lusiona moltíssim, un repte pel qual també 
treballem des de fa temps i que finalment veurà la 
llum el setembre 2017: l'obertura d’una nova Bressola 
al municipi de Pesillà de la Ribera.

Tot i la joia de poder anunciar aquesta gran notícia, 
cal que tothom sigui conscient que obrir una nova 
escola és una tasca molt complicada que s’ha d’haver 
planificat molt bé. Per una entitat com la nostra, on els 
recursos econòmics i humans són limitats, el projecte 
ens exigeix una gestió molt acurada per poder tirar 
endavant. Obrir una nova escola, lògicament, ens 
demana un esforç més gran.

És una realitat que el passat, present i futur de La 
Bressola van molt lligats al suport que es rep de tot 

el país, des de les administracions públiques nord 
i sud catalanes, passant per les entitats culturals 
i lingüístiques d’arreu dels Països Catalans, fins a 
totes aquelles persones que fan la seva aportació 
a títol individual. En aquest punt, és obligat agrair 
l’excel·lent acollida que hem tingut per part de 
l’ajuntament de Pesillà.

Però no n'hi ha prou d’obrir una escola, el més 
important és consolidar-la. Per això, com ja hem fet 
en d'altres moments importants per a La Bressola, 
tornem a fer una crida per tal que ens ajudeu a 
apuntalar aquest nou projecte. És vital que l’esforç 
que abans esmentava el fem tots junts.

Com sempre hem dit, el català no és una cosa d’uns 
quants, sinó que el català és cosa de tots. És a tots que 
ens correspon lluitar i ajudar la nostra llengua perquè 
sigui cada dia forta. Per tant, no ho dubteu, cap a la 
Bressola falta gent!

Molt bones vacances d’estiu!

Aleix Andreu i Oliver
President dels Amics de La Bressola

Un curs s’acaba... i aviat començarem el següent
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UNA NOVA BRESSOLA 
A PESILLÀ
Després d'un curs de negociacions, ja és una realitat. 
Aquest setembre vinent, per a la reentrada escolar 
2017, una nova Bressola obrirà les portes a Pesillà 
de La Ribera.
Al Consell Municipal de Pesillà del dimarts 6 de juny, 
es va aprovar per unanimitat l'obertura d'una classe 
que acollirà un grup d'infants de 2 a 4 anys aquest 
primer curs. 
Actualment, s'està agençant la casa Pau Berga, 
l'antiga biblioteca de Pesillà, on s'ha d'ubicar l'escola.
Des de La Bressola ja s'està organitzant la reentrada, 
per a què aquesta nova escola sigui un altre puntal 
en immersió i qualitat pedagògica.

· Bressolada· Notícies

Ens visiten
La Bressola continua acollint grups de professionals 
que volen veure i conèixer, de primera mà, la nostra 
tasca educativa. 

Entre d'altres, el mes de gener ens visitaven 14 
professors especialistes en gestió educativa del 
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. 

El mes de febrer, va ser el torn de 6 estudiants de 
català de la Universitat de Lió 2 amb la seva professora, 
interessats en conèixer la situació del català a 
Catalunya Nord. 

El mes de març; es va acollir la visita d'un grup de 
mestres de les escoles occitanes Calandreta.

El mes d'abril, vam rebre alumnes i professors de 
l'Institut Castell de Quer, de Prats del Lluçanès. 
Aquest darrer grup ens va visitar durant un període 
de vacances escolars, així que van ser dos pares 
d'alumnes els que van presentar l'escola des del punt 
de vista de les famílies.

Assemblea general de La 
Bressola
El dimarts 20 de juny, va tenir lloc l'Assemblea General 
2017. En el transcurs d'aquesta, els socis van aprovar 
l'exercici financer i moral de 2016 i l'entrada de tres 
nous membres al Consell d'Administració: Mireia 
Falqués, Juliette Lauduique i Pere Grabolosa.

Premis
Enguany, La Bressola ha estat finalista al IV Premi Martí 
Gasull i Roig, que reconeix la trajectòria i les accions que 
han fet persones i entitats en la defensa i la promoció de 
la llengua catalana. El jurat va seleccionar tres finalistes 
d’entre les més de 300 propostes que va rebre.

En la Nit de Sant Jordi, organitzada per Òmnium 
Catalunya-Nord, La Bressola va rebre, juntament amb 
l'escola Arrels i Coleta Planas, el Premi Joan Blanca 
concedit per la vila de Perpinyà.

Isalina Payré, alumna de 3a del Col·legi, també va rebre el 
Premi Joves Escriptors atorgat pel Consell Departamental 
per la narració «A la vora del llac».

D'altra banda, en Noa Morel, alumne de 6a , va rebre 
el segon premi en el concurs de fotografia matemàtica 
organitzat per l'Associació de Barcelona per a l'Estudi i 
l'Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM) per la seva 
fotografia «Semicercles?».

La Julieta Roncero i la Clara Groneman van rebre el Premi 
de Poesia del Rectorat per l'obra conjunta «Diferències?»

El col·legi també ha estat finalista amb dos curtmetratges, 
"Suprimim" i "Calitja d'opinions", presentats als Premis 
Llanterna Digital 2017. En l'entrega de premis que va tenir 
lloc el 22 de juny a Lleida, el curt "Suprimim" va rebre el 
primer premi en la categoria de centres de secundària.

El Sr. Antoni Llobet visita el 
Col·legi
El dijous 27 d'abril, el Secretari General de Polítiques 
Educatives del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat, el Sr. Antoni Llobet, va visitar el Col·legi 
Pompeu Fabra de La Bressola. L'acompanyaven la tinent 
d'alcalde del Soler, la Sra. Armelle Revel, i Joan Pere Le 
Bihan, antic president de La Bressola.

El Sr. Llobet ja havia visitat La Bressola de Prada el curs 
anterior. En aquesta ocasió, un grup d'alumnes de 3a van 
ser els encarregats de fer una visita guiada pels diferents 
espais del Col·legi, explicar el funcionament del centre 
i respondre les preguntes del Sr. Antoni Llobet, que en 
tot moment es va mostrar molt interessat pels aspectes 
pedagògics i lingüístics que defineixen La Bressola. 

Durant la visita, que va durar tota la jornada, també hi va 
haver temps per a mostrar el futur del projecte educatiu 
del Col·legi i abordar diferents temes referents a la relació 
de La Bressola amb el Departament d'Ensenyament.

UNA NOVA BRESSOLA A 
PESILLÀ
Després d'un curs de negociacions, ja és una realitat. 
Aquest setembre vinent, per a la reentrada escolar 
2017, una nova Bressola obrirà les portes a Pesillà 
de La Ribera.
Al Consell Municipal de Pesillà del dimarts 6 de juny, 
es va aprovar per unanimitat l'obertura d'una classe 
que acollirà un grup d'infants de 2 a 4 anys aquest 
primer curs. 
Actualment, s'està agençant la casa Pau Berga, 
l'antiga biblioteca de Pesillà, on s'ha d'ubicar l'escola.
Des de La Bressola ja s'està organitzant la reentrada, 
per a què aquesta nova escola sigui un altre puntal 
en immersió i qualitat pedagògica.

La Bressolada de les Mil veus
Enguany, La Bressola ha superat el llindar dels mil alumnes. És una xifra 
que fa plaer d'assolir, tot i saber que podria ser més alta, que caldria que 
fos més alta. Malgrat l'exigència i la necessitat de continuar avançant, hi 
ha moments en què la lluita es torna festa i si a aquest moment li hem 
de posar un nom és, sens dubte, LA BRESSOLADA.

Els dies previs, un renou de fons es podia sentir a La Bressola, eren els 
engranatges dels preparatius d'una diada que cada any implica tothom: 
mainatges, famílies, equips, Consell d'Administració, socis... Tothom qui 
d'una manera o d'una altra se sent part d'aquest gros projecte. 

I és que teníem feina, la present edició venia carregada de sorpreses i 
arribava més renovada que mai! 

Amb el lema Mil veus, el dissabte 20 de maig, La Bressolada 2017, la 14a 
edició de la festa de les escoles catalanes, va ser tot un èxit de participació.
Centenars de persones es van aplegar a l'Estany de Sant Esteve del 
Monestir, escenari que acollia per primera vegada la Bressolada, per 
compartir una diada festiva i reivindicativa. 

La jornada va engegar amb els parlaments del batlle de Sant Esteve, Robert Vila, el president de La Bressola, 
Joan Sebastià Haydn, i el representant d'Escola Valenciana, Natxo Badenes; seguits del pregó d'Isabel-Clara 
Simó. Entre el públic, d'altres autoritats, com Ester Franquesa, directora de política lingüística de la Generalitat, 
i representants de la cultura.

Després de les paraules encoratjadores d'Isabel-Clara Simó, es va donar pas al concert del disc 40, amb els músics 
Carles Belda, Marc Serrats i Raph Dumas acompanyats pel cor de les mil veus que formaven els alumnes dels 
set centres de La Bressola. 

L'animació dels xanquers de l'Albera i la música del Sound Truck d'en Raph Dumas va acompanyar els assistents 
durant el dinar popular. Les parades de les associacions de famílies i dels equips de les escoles anaven de bòlit 
perquè ningú es quedés amb la panxa buida.

Els alumnes del Col·legi es van 
encarregar d'organitzar jocs i 
tallers per als companys més 
petits. Al costat del llac, sota una 
ombra refrescant, els nins i nines 
es deixaven maquillar, aprenien 
a fer braçalets, posaven a prova 
la punteria, feien jocs d'equip...

En un espai idí l · l ic ,  on es 
respirava molt bon ambient, la 
festa es va anar allargant amb 
un espectacle de circ hilarant de 
la companyia Més Tumàcat, que 
va fer riure petits i grans, fins a 
la mostra de castells que van 
protagonitzar les quatre colles 
de Catalunya Nord, tancant la 
Bressolada 2017 amb un bonic 
castell de germanor.

Enguany, La Bressolada va tornar 
a servir per mostrar la força, la 
il·lusió i l'energia que mouen la 
tasca diària a La Bressola. 
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Antics alumnes de la Bressola 
s'ofereixen per fer 

cangurs (baby sitting) 
i classes de reforç en català

Per a més informació
podeu contactar amb la

secretaria de la Bressola 
Tel: 00 33 468 665001 Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

Porta d'Espanya  04 68 56 24 24

Marc Serrats, Carles Belda i 
Raph Dumas
La banda sonora de La Bressola

Aquest curs ha tingut una banda sonora d'excepció, el 
disc 40, un projecte musical engegat pels Amics de La 
Bressola que han dut a terme Raph Dumas i Marc Serrats 
amb altres col·laboradors, d'entre els quals, Carles Belda. 

Tots tres, també, van protagonitzar el concert de la 
Bressolada envoltats per centenars d'alumnes. 

Ara, arribats a final de curs, deixem els instruments un 
moment al costat i fem una mica de balanç...  

Abans d'engegar, ens podríeu fer una petita 
presentació com a músics?
Marc Serrats: Presentar-se com a músic és força 
complicat. Toco la guitarra des dels sis anys, autodidacta, 
molts cops sense més ajuda que la meva motivació.
Vaig començar amb un grup d’institut i vaig anar fent el meu 
camí entre la música de casa i la música del món. Atenció, 
que la de casa també és la del món, però especifico...
Carles Belda: Mira,  jo sóc un bard, volto amb l'acordió a 
les mans i el magí despert, bé depèn del dia, per copsar 
la vida i fer-la giravoltar... i en aquest procés, gaudir-ne 
i fer-ne gaudir.
Raph Dumas: Des del 1995, vaig deixant la petjada als 
escenaris electrònics d'arreu de l'estat francès... mira, 
us passo la biografia i la discografia... (impossible de 
fer-la encabir!)

Com és el procés de creació d'un cd de La Bressola?
MS: En aquest sentit li dono força voltes. Penso què m’han 
demanat, què crec que volen els que m’ho demanen i 
com puc, jo, fer-los arribar un puntet més enllà.
RD: Ho hem fet de la manera més natural i pròpia, és 
a dir, que no l’hem fet tal com es fa qualsevol feina 
d’estudi, sinó més aviat des d'un àmbit artístic i personal.

El mes de gener, vam engegar de nou les trobades 
dels Amics de la Bressola a la llibreria Documenta de 
Barcelona amb l’objectiu de compartir el gust per la 
lectura... Ara que tot just acabem el curs, podem afirmar 
que hem superat l’objectiu amb escreix. Dilluns rere 
dilluns, ens hem trobat amb autors i autores que ens 
han regalat relats que no només ens han fet somniar, 
sinó a voltes pensar, debatre i intercanviar opinions 
i sabers. Ha estat un enorme plaer compartir-ne la 
lectura amb tots i totes vosaltres: Joan Todó («Lladres»), 
Toni Clapés (traductor de «Els burgesos són sempre 
els altres». Del Diari de Jules Renard), Silvana Vogt 
(«La mecànica de  l'aigua»), Max Besora («Vulcano»), 
Raquel Santanera («Teologia poètica d'un sol ús»), 
Muriel Villanueva («Nines») i Joan-Francesc Castex-Ey 
(«Retrat petit de tot i res»). Se’ns fa difícil de dir quin és el llibre que més ens ha agradat. Hem llegit relats, poemes 
i històries diverses i oposades, però sempre hem pogut parlar de la lectura i compartir-la, encomanant-nos les 
ganes de llegir més enllà de les llistes dels llibres més venuts. Perquè quan ens trobem el darrer dilluns de cada 
mes a Documenta ho fem perquè ens hem enganxat a un plaer que no té res a veure amb rànquings sinó amb 
amics i amigues que comparteixen el vici de la lectura!  Animeu-vos i compartiu-lo amb nosaltres! I recordeu, ens 
tornarem a trobar tot tornant de vacances... amb noves lectures!

Dijous dia 1 de juny a l'Espai Vilaweb (carrer Ferlandina 43 de Barcelona), vam presentar el llibre "Una memòria 
compartida. Els llocs de memòria dels catalans del nord i del sud" amb la presència d’Enric Pujol, Oscar Jané 
i Geoffroy Lourdou. La iniciativa de dur a terme la presentació va ser del grup Mirmanda, l'editorial Afers i 
l'Associació d'Amics de la Bressola.
Sala plena de gom a gom per a compartir llocs de memòria del sud i del nord. Lectura recomanada. 

Pel que fa a aquest cd 40, com s'ha fet la tria de 
cançons?
MS: Era el primer disc com a tal que feia amb en 
Raph. Els nostres referents són semblants a nivell 
estètic, però diferents a nivell popular. Simplement, 
arribem a l’estudi i ens posem a gravar i va sortint. 
Evidentment, prèviament cal fer-hi un parell de voltes 
per acotar-ho.
RD: La tria l'ha fet en Marc, està molt més acostumat 
que jo a aquesta mena d'encàrrecs.

Com veieu la relació entre La Bressola i la música?
CB: Bona, bona.... de fet el que fa bona pinta és la relació 
de La Bressola amb la realitat, amb el món... 
MS: És una cosa que sempre he admirat de La Bressola. 
La Bressola fa una cosa molt normal, trasllada l'interès 
que té el món per la música a les aules. Simple i natural. 
Això sí, amb el punt pedagògic, perquè la mainada 
descobreixi i es senti realitzada.
RD: És una relació molt estreta, sempre que faig tallers 
amb alumnes de La Bressola, m'espanto del gust que 
tenen per la música i el cant, gràcies a l’ensenyament i 
la voluntat dels mestres de compartir la música.

Com heu viscut la preparació i el concert de La 
Bressolada? 
RD: Bé, com sempre, l'assaig molt fàcil, amb una 
mainada súper concentrada i dedicada a aconseguir 
què tot sortís bé, un plaer!
MS: I amb nervis, tensió, diversió, alegria, afinar, 
desafinar, molta mainada... bestial!
CB: Sí, bestial! Molta energia i, en rebre-la, una empenta 
gegantina. Un regal de la vida.

I, ja per acabar, com veieu el present i el futur de 
la música en català a Catalunya Nord?
RD: Fa bona pinta, molts més cantants i músics intenten 
escriure i cantar en català, i això és un indicatiu!
CB: És un anar fent constant, amb inevitables tendències 
optimistes.
MS: I amb naturalitat i bons aliments!
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Pregó d'Isabel-Clara Simó
Sóc davant de vosaltres amb una enorme admiració. 
La Bressola va néixer l’any 1976, i la primera escola 
va tenir 7 alumnes; avui sobrepasseu els 1.000. 
Què ha passat? Doncs que els catalans del Nord 
estan recuperant la seva llengua pròpia, que estava 
agonitzant. Vosaltres vau buscar les vostres arrels, 
i vau cavar sota diferents estigmes injustos i vau 
descobrir la dignitat de la llengua.

Totes les llengües del món són igualment complexes 
i aptes per a tots els usos, des de la poesia lírica fins a 
un tractat de física o de medicina. Totes, fins i tot les 
que han rebut menyspreu o burles dels seus veïns, tant 
si són demogràficament enormes o tenen un nombre 
petit de parlants. És trist constatar que en la propera 
dècada moriran unes mil llengües, i és trist perquè cada 
llengua té la seva història, els seus valors i sobretot 
la seva dignitat. Qui renuncia a la seva llengua està 
renunciant a aquesta dignitat. És clar que hi ha llengües 
internacionals, i totes elles, sense excepció, han estat 
precedides per un exèrcit. Que els parlants salvin les 
llengües moribundes és un fet extraordinari, meritori 
i digne de tots els aplaudiments.

Tinguem present a més que el català ha donat al 
món noms molt il·lustres, entre els quals el millor 
poeta del segle XV a tot Europa, el gran Ausiàs 
March, o donat a llum la primera novel·la moderna, 
també al segle XV, que és Tirant lo Blanc, de Joanot 
Martorell, que ja al XVI va ser traduïda a totes les 
grans llengües i admirada universalment. Tenim un 
passat, tenim una historia i volem tenir un futur. Que 
no ens passi com a Irlanda, que, ja independent, 
va fer ímprobes esforços per salvar el gaèlic i la 
llengua ja estava perduda. Nosaltres exercirem el 
català perquè estimem el nostre país, els nostres 
països. Ja el gran Pere Quart ens deia, a les seves 
famoses Corrandes de l’Exili, “una pàtria tan petita, 
que la somio completa”. I el gran cantautor valencià, 
Ovidi Montllor, va dir unes paraules que avui s’han 
fet famoses: “Ja no ens alimenten molles, volem el 
pa sencer”, que aplicat a la llengua vol dir que ja 
no ens alimenten cançons infantils i rondalles de 
vells: volem desenvolupar totes les possibilitats de 
la llengua catalana, perquè és la nostra.

Aquí, a casa vostra, s’han produït enamoraments 
insignes, com el d'Henri Matisse, un dels pintors més 
grans del món, que va preferir Ceret com a lloc de 
residència, i el mateix Picasso hi venia sovint, o també, 
Derain. És aquí on celebreu el Festival Pau Casals, i d’on 
han sorgit músics tan singulars com Pascal Comelade, i 
és aquí on escriuen, en la seva terra i en català, la seva 
magnífica obra autors, entre molts altres, com Jordi 
Pere Cerdà o Joan-Lluís Lluís.

Com podem recuperar les llengües que estan en 
perill d’extinció? La resposta és fàcil: és un procés que 
comença a l’escola, on els infants es familiaritzen en l’ús 
escrit i també oral de la llengua familiar, i on aprenen 
la història, el desenvolupament i els usos més diversos 

de la llengua pròpia. Vosaltres sou el futur, i el futur no 
es pot construir trencant les arrels.

La tasca que ha fet tots aquests anys l’Escola La Bressola 
és molt més que admirable. La solvència i la qualitat 
pedagògica han estat unides a l’aprenentatge, sobretot 
escrit, de la llengua catalana. Mai els ho agrairem prou. 
Com han fet també el dinàmic grup que va crear Escola 
Valenciana, i que avui és l’enveja d’altres centres no tan 
pedagògics com caldria.

Deixeu-me a més que parli de traduccions. Permeteu-
me que llegeixi la traducció al català d’un dels poemes 
més famosos del gran poeta francès Charles Baudelaire:

Sovint, per esbargir-se, els homes d’equipatge
capturen un albatros, magnes ocells marins,
que, indolents companyons, segueixen el viatge
de la nau que s’esmuny sobre els avencs salins.

Tot just entaforats en la insòlita escena,
aquests reis de l’atzur, maldestres i porucs,
per la coberta es mouen arrossegant amb pena
les seves ales blanques a tall de rems feixucs.

L’alat viatger amb cara tan inepta i adusta!
Tan bell adés i, ara, risible, lleig i moix!
L’un excita el seu bec amb la pipa de fusta,
l’altre un alacaigut imita fent-se el coix!

El Poeta és semblant al rei de les altures,
veí de la tempesta, ni dels arquers fa cas;
exiliat en terra i blanc de les censures,
ses ales de gegant van destorbant-li el pas.

La traducció és de Xavier Benguerel. La imatge d’un 
albatros caigut, ridiculitzat i amb la seva esplèndida 
bellesa convertida en lletjor és una bella metàfora: no 
serem mai albatros caiguts i irrisoris: volarem pel cel 
blau, amb tota la dignitat de no haver abandonat la 
pròpia personalitat.

Que la llengua ens faci lliures! Que la llengua sigui 
el nostre més preuat cohesionador social! Que la 
llengua -que mai serveix per separar sinó per unir- 
ens faci dignes.

Visca la Bressola! Visca La Bressolada!
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Viure la Flama
Ara ja fa més de 50 anys que la Flama del Canigó 
viatja arreu dels Països Catalans per a encendre la 
foguera i l'esperit de festa de la revetlla de Sant Joan.

Per tercer any consecutiu, La Bressola participa a 
la trobada que se fa al Coll d'Ares, organitzada per 
l'associació Tradicat. Enguany, hi anem els infants i 
mestres de Nyils, en representació de tota La Bressola.

És un moment especial per a nosaltres. Una flama que 
surt des de Catalunya Nord i que és esperada amb 
anhel arreu de les terres catalanes. Per això, a l'escola, 
hem decidit fer un projecte on hi participem tots.

La Daniela Grau ens va visitar per tal d'explicar-nos 
aquesta celebració, com s'encén la flama i com fa 
el llarg viatge escampant-se per diverses rutes al 
mateix temps.

Nosaltres hem fet grups de treball, des del CP fins a 
CM2, per a treballar des de diversos punts de vista: 
La nit màgica de Sant Joan, el Castellet, la història 
i els personatges del poema de Jacint Verdaguer, 
la descripció i la localització del Canigó i del Coll 
d'Ares, els Països Catalans, la Flama del Canigó i 
altres símbols de Catalunya.

Un treball intens que acaba amb una setmana 
cultural especialment dedicada a la festa de Sant 
Joan, amb tallers de pintures i de fogasses o un taller 
de ramellets, entre d'altres activitats. Ah! I la Joana, 
de la Llibreria Catalana, instal·larà una parada de 
llibres a l'escola. 

I finalment, divendres 23 de juny, cap al Coll d'Ares! A 
veure com arriba la flama per a escampar-se per arreu!

· Rutes del Canigó · Escoles

Sant Galdric
El Xipoter

El Xipoter és la revista de l’escola des de fa molts i 
molts anys.  Aquesta revista sempre ha estat feta 
pels infants de CE1, els Llucets. 

Quan el varen començar, els llucets el feien tot a 
mà, retallaven i enganxaven els articles i feien el 
muntatge ells mateixos. Ara, gràcies a la tecnologia,  
fem servir els ordinadors i sempre que podem 
pengem el Xipoter a la pàgina web de l’escola. 

Aquesta revista surt cinc cops l’any. Un per a cada 
festa d’escola:  per la Castanyada,  per Nadal,  per 
Carnestoltes,  per Sant Jordi i per Sant Joan.

Un cop per setmana, tots els llucets ens reunim per 
preparar el nostre súper Xipoter. Reflexionem sobre 
els articles que volem escriure segons el període, 
parlem de si hi haurà un tema per al Xipoter, si 
haurem de presentar el curs, les classes, els projectes 
de l’escola o de cada classe... Un cop embastada 
l'escaleta, preparem les preguntes i anem a cercar 
noves a totes les classes de l’escola. En general, ja ens 
esperen a la rotllana i podem fer-los les preguntes de 
seguit. Després hem de redactar, escriure bé, corregir 
i, per acabar, passar-ho tot a net a l’ordinador. 

També hem de pensar en demanar les fotos per 
il·lustrar les noves, preparar la primera pàgina amb 
una il·lustració i els jocs: set diferències, laberints 
i endevinalles que podeu trobar a les pàgines del 
Xipoter. A polit, algunes edicions tenen regal, un 
punt de llibre, un dibuix...

Nosaltres també sem els responsables de vendre’l, 
muntar la parada del Xipoter, amb encarregats de 
la caixa, i després ens podeu trobar a tots passejant 
pel pati anunciant: «Xipoter, dos euros!!!» 

Quan ens tornem a retrobar comptem la caixa 
i la sumem als guanys de les vendes passades. 
És una manera ben interessant de treballar les 
matemàtiques! 

La tradició diu que amb aquests diners marxem 
tots els Llucets a sopar al restaurant i acomiadar-
nos del cicle 2. A més, com que sem bons venedors, 
amb els diners restants anem a la llibreria Catalana 
a comprar llibres per a tota l’escola. 

Nyils
El Llibre Vivent

La Bressola de Nyils, juntament amb totes les bressoles, ha 
participat a la primera edició del Premi del Llibre Vivent en 
català organitzat per la Mediateca del Departament. Cada 
classe ha llegit cinc llibres diferents i entre tots els llibres 
llegits, calia votar el que més ens agradava. Els nins i nines 
de l'escola, d'aquesta manera, feien de jurat dels autors 
seleccionats en la tria d'enguany. 

La maternal ha llegit «La Gallina xica», el llibre guanyador, 
«El pastís és tan amunt», «El petit Elliot a la gran ciutat», 
«La pastanaga» i «Qui és aquesta bestiola?». Com que a 
la maternal va guanyar «La Gallina xica» hem fet diverses 
activitats relacionades amb aquesta lectura.

El cicle 2 ha llegit «La Tortuga Totvabé», «La nena que 
només es va poder endur una cosa», «Abecedari poètic», 
«El Somni de les andròmines» i «Patatu, el fals sol», el llibre 
guanyador. A més a més, hem pogut fer el nostre calendari 
poètic en motiu de la celebració de Sant Jordi.

El Cicle 3 ha llegit «Mishiyu», «Ícar», «Una invasió pestilent» 
i «Abril és nom de primavera» el llibre guanyador. D'altra 
banda, els més grans de l'escola també han participat en la 
modalitat en francès i han pogut descobrir els llibres «Max 
et les poissons», el llibre guanyador, «Abraham Lincoln», 
«Le jardin de minuit», «La promesse de l’ogre» i «Vladimir 
et Clémence». Tot plegat, s'ha tirat endavant combinant 
lectures projectades, col•lectives, individuals, per capítols...

Per arrodonir el projecte, el dia 3 de juny, alguns infants 
acompanyats de les seves famílies van participar a la Festa 
del Llibre Vivent i van poder veure una representació en 
català dels llibres guanyadors.
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El Vernet
Teatre musical

- Una altra! Una altra! - cridaven ben fort al ritme de 
l’ovació emotiva.

Tots els alumnes i mestres miràvem perplexos aquella 
cridòria sense acabar d’encaixar allò que estava passant. 

Poc ens pensàvem, quan vam començar a posar en marxa 
aquell musical feia tan sols un mes, que mares, pares, 
amics i familiars s’emocionarien de tal manera.

Només ens quedava un mes! Ja ens havia tornat a passar. 
Massa projectes, massa festes, massa idees. Com a 
mestres, havíem de preveure fins a on podia arribar cada 
un d’aquells alumnes. Però és que teníem tantes ganes!

I sí. Hi va haver estones d’estrès i de desesperació, però si poguéssim posar tots els moments en una balança 
hauria guanyat el costat dels riures, l’emoció, la sorpresa, la passió, l’ajuda i la cooperació.

Feia només uns instants, el públic havia anat entrant a la sala mentre els artistes, dansaires, narradors i tota la coral 
esperaven immòbils com autèntics professionals de l’espectacle. Grans i petits barrejats, tothom posava en plaça 
les consignes organitzatives que la Carlota havia preparat amb tanta precisió sense deixar-se ni el més mínim detall.

Escenaris ben empolainats, projeccions, bases musicals, disfresses, efectes visuals desfilaven amb naturalitat 
com si tot aquell atrezzo realitzat per tots els alumnes amb l’ajut de les mestres formés part de la vida real.

I de cop les emocions a flor de pell de cada membre d’aquella sala van esclatar per convergir totes en una, 
empaitant el fil d’aquelles veus angelicals. Totes a l'uníson, sense descarrilar cap nota, seguien la mirada atenta de 
la Yanhire que els guiava captivada. I, junts, ens van acompanyar com en una passejada fins al final de l’espectacle.

- Una altra! Una altra!- I ja hi tornàvem a ser, engrescades per a fer un altre musical! És que la passió per la 
professió és incurable i ens fa caure cada cop a una nova teranyina embolicada plena de fils de colors que poden 
teixir el més bonic i innovador dels vestits!

· Escoles · Escoles

Sant Esteve
Descobrint Ceret

El projecte Melodia ens va portar cap a Ceret, on teníem cita amb la història, l’art i la música d’aquest país. Tres 
tasques ens van ser encomanades: resoldre enigmes, aprendre sobre els instruments amb la música del món i 
la més important de totes: passar-s’ho d’allò més bé. A quarts d’onze va aterrar la invasió bressolaire a la capital 
del Vallespir i tota la vila n’anava plena! Mainatges per aquí, mainatges per allà, vàrem ocupar places, carrers 
i carrerons. El temps, en saber que tota l’escola hi anava, ens va oferir un dia d’estiuet en ple mes de març. 
Compartint experiències, en grups de grans i petits, la jornada prometia. 

Els vestigis històrics de la ciutat no van suposar cap maldecap per a la mainada i en un tres i no res vam superar 
tots els dubtes i obstacles gràcies a un joc de pistes molt engrescador. Havent fet un bon tiberi i amb bateries 
carregades, vam atacar de front la descoberta del Museu dels Instruments. Fustes, plantes, caps, closques i 
qualques animals; tot és digne de ritmes motivadors. Amb instruments de cobla, sacs de gemecs catalans, flautes 
i flautins d’orients llunyans, els nins i les nines van viatjar a través d’un món de sons i melodies. 

Després d’un dia ric d’experiències, vàrem tornar a l’escola amb el cap ple d’una simfonia de records i sensacions 
que van delectar grans i menuts. 

El Soler
Projecte «El món de les abelles»

Al llarg del tercer període d’aquest curs 2016-
2017, els infants de cicle 2 hem treballat el 
projecte de les abelles. Hem descobert un munt 
de coses interessants sobre les abelles que no 
sabíem, i ha estat gràcies a textos científics i 
literaris que hem treballat a classe i vocabulari 
específic sobre el món de les abelles. Ara ja 
sabem que la persona que cuida les abelles és 
un apicultor! 

També hem resolt problemes i càlculs matemàtics 
relacionats amb el projecte. Ens va agradar molt 
poder portar a l’escola tota la informació sobre les 
abelles que havíem trobat a casa amb la família, 
perquè després la vam poder compartir i parlar-
ne amb tots els companys. 

Una de les parts més boniques del projecte 
va ser l'elaboració en grups cooperatius dels 
murals, fets amb uns cartrons ben grans, en 
els quals vam posar tot allò que havíem après 
sobre el món de les abelles. Un cop fet aquest 
mural ple d’informació i pintat de colors, vam 
decidir exposar-lo a fora al pati perquè d’aquesta 
manera la resta dels infants de l’escola pogués 
aprendre tot allò que nosaltres havíem après! 
Va ser molt interessant, i ens va quedar preciós!

Ah! I el que més ens va agradar va ser la visita 
dels pares d’un nin i d'una nina de cicle 2 que són 
apicultors!!! Ens van portar un rusc de veritat, i 
ens van explicar moltes coses sorprenents, com 
per exemple: en quines zones del món hi ha més 
abelles, quin tipus de mel fan, com recullen el 
pol·len, i moltíssimes coses més! Vam acabar la 
visita dels apicultors amb un petit tast de mel, i 
ens va sorprendre molt que cada mel tingués un 
color diferent segons la zona on viuen les abelles.

Prada
IMPROBABLE, el joc de cartes

El cicle 3 de la Bressola de Prada, juntament amb 
l'Alexandre David, artista plàstic i pare d'alumne, i 
amb el suport de Mainatges (l'associació de famílies de 
l’escola), hem participat en un projecte de creació d'un 
joc anomenat “IMPROBABLE, el joc de cartes”. Hem 
il·lustrat les cartes utilitzant tècniques de transferència 
i de calc i les hem pintades amb aquarel·la. Hem traduït 
les regles del joc del francès al català i hem modificat el 
que no anava bé. Aviat farem els càlculs dels materials 
utilitzats, dels sous que necessitarem per poder-lo 
imprimir i del preu al qual s'haurà de vendre. Amb el 
que guanyarem, podrem reduir el cost de les colònies i 
els intercanvis dels nins i nines de l'escola. Amb aquest 
joc inventem històries, fem volar la imaginació, riem 
molt i ens ho passem molt bé. Junts, aconseguim 
entrar en el món de la narració d’una manera diferent. 
Quan hi juguem, el temps passa volant! Si voleu gaudir 
d'un bon moment jugant a inventar històries amb 
l'IMPROBABLE, poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Els nins i nines de cicle 3
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Pere Figueres.
PVP 18 €
Acostumats a escoltar-lo, un dels cantants emblemàtics de la Nova Cançó a Catalunya 
Nord, Pere Figueres, "aquest home fora de mida", com diu Renada Laura Portet 
en el prefaci del llibre, ens revela ara una faceta seua més amagada, la de poeta. 
"9" és un recull de 49 poemes on l'amor, la llum, l'aigua, la terra... marquen el 
ritme. Portet continua dient: "Aquesta font de Pere Figueres no ha perdut res dels 
seus sabors catalans. Unes cinquanta pàgines de poemes, paraules de cançons, 
de pensaments. A flor de cor. Una filosofia de l’esbalaïment. Una saviesa de la 
intimitat. Sentimental i descriptiu: El ‘jo’ mai és abstracte. I l’arrelament a un país 
no és patològic. Ni l’amor d’un mester de terra. Puntes de revolta també. I… alegria 
d’espigolar mots, trets i algunes rimes. Amb 9 il·lustracions inspirades de les seves 
escultures de suro…"

Missió secreta al Museu d'Art
Amèlia Mora Sanromà i Josep Maria Brocal Llobregat. Cruïlla Edicions.
PVP: 7.95 €
Quin ésser podria ser el millor agent secret del món? Quin ésser no fa soroll quan camina, 
pot mirar sense ser vist i pot arribar als llocs més inesperats? Us presentem la Samanta 
F., una agent secret molt i molt especial!
En Gener Tactes és un agent secret que fa temps que no aconsegueix resoldre ni un cas. 
Un dia, desanimat perquè si no resol el cas, el faran fora de la feina coneix la Samanta 
F., Sam per als amics, una fantasma esbojarrada que s'avorreix molt a casa seva i que 
l'ajudarà a resoldre l'últim cas que li han encarregat: impedir que en Timadov Tanell, 
un milionari aficionat a robar obres d'art, robi cap peça del Museu d'Art. Treballant 
conjuntament, ho aconsegueixen, i la Sam es converteix en la col·laboradora de l'agent. 
Tot i uns inicis difícils, aquest serà el primer cas, d'un seguit de missions més que 
resoldran el nou duo. 
Seleccionat al Premi del Llibre Vivent 2017-18.

Si ets del Nord... Ajuda 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

· El gust de la lectura· Escoles

El Col·legi
Llibres i curts! 

Un dels objectius que ens marquem al col·legi és que els alumnes se sentin part del col·lectiu de nois i noies que 
estudien en català arreu dels territoris de parla catalana. Per aconseguir-ho, intentem organitzar activitats que els 
facin sentir inclosos dins d'aquest grup i que, a la vegada, els descobreixin les especificitats de la Catalunya Nord. 

Aquest any, a 4a, hem llegit el llibre "Quan la llibertat s'amagava a les muntanyes" de l'escriptor berguedà Abel 
Caldera. Es tracta d'una novel·la que recrea la massacre del vilatge de Vallmanya, al Conflent, al final de la 2a 
Guerra Mundial. El divendres 2 de juny, l'Abel va visitar-nos i va compartir unes hores amb els nois i noies de 4a 
explicant com havia sorgit la idea de fer aquest llibre, demanant-los la seva opinió un cop llegit, mostrant alguns 
testimonis gràfics dels personatges reals d'aquells fets... Al final, es va establir un diàleg molt enriquidor entre 
l'escriptor i els lectors, que va deixar a uns i altres satisfets d'haver pogut compartir aquella estona parlant de 
literatura, de creació i d'història.

Per altra banda hi ha la participació a premis i concursos d’arreu dels Països Catalans. Enguany, la producció visual 
i literària dels nostres alumnes ha estat excepcional i els resultats no s’han fet esperar: Premi Joves escriptors 
d’Òmnium Catalunya Nord; Premi de Fotografia Matemàtica i, finalment, Premi Llanterna Digital. Aquest darrer 
premi ens ha fet una il·lusió especial per tres motius: era la primera vegada que ens hi presentàvem; els dos 
curtmetratges que vam enviar han resultat finalistes i els alumnes participants han estat els de 3a, que d’aquí a 
poques setmanes acabaran el seu viatge per la Bressola.   

Els Premis Llanterna Digital són una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual formen 
part la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística – CNL de Lleida, 
entre d’altres. L’objectiu és el de fomentar l’ús del català i de l’occità a través de curtmetratges que promoguin 
una reflexió sobre algun aspecte de les llengües. Aquest any calia debatre entorn de la normativa lingüística. 

L’experiència ha estat fantàstica! Per poder tirar endavant els curtmetratges vam decidir engegar un projecte, la 
finalitat del qual fos la de gravar-los i editar-los. Vam dur a terme debats sobre normativa en les seves diferents 
vessants, des de “per què les llengües necessiten normes?” fins a “per què necessitem normes per viure en societat?”. 
Aquest passeig oral ens va fer parlar, sobretot, de llengua, però també de política, de justícia, d’esports i de la figura 
de Pompeu Fabra. Els alumnes de 3a, a partir d’aquestes idees, van elaborar el guió en grup i van organitzar les 
gravacions. El resultat: més de 5 curtmetratges realitzats! Els curtmetratges finalistes es titulen “Suprimim” i “Calitja 
d’opinions” i si teniu curiositat per veure’ls podeu entrar a la pàgina web www.llanternadigital.cat. 

El professorat i els nins i nines del col·legi continuarem treballant, amb energia i somriures, per eixamplar les 
parets de les aules i escampar el català arreu del territori!  



Fes-te amic
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Gran Via de les Corts Catalanes 592, 1r. · 08007 Barcelona · tel. 93 518 18 55 · Fax 93 412 76 74
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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!

NOVETATS ESTIU 2017

www.edicions1984.cat


