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El minibús de Prada, el cotxe col·lectiu de
Perpinyà ha arribat. També n'hi ha que vénen
d'Argelers, d'altres de Morellàs... tots els alum-
nes hi són: divuit que van començar el primer
curs de l'establiment secundari La Bressola, al
Soler, el 2 de setembre de 2003.

Tot l'equip docent els espera: Ramon Pifarré,
el director; Patrici Blasi, professor de matemà-

tiques i francès, Peter Taylor, professor d'an-
glès, Carme Carreras, arts i educació física.

El Director General, Joan Pere Le Bihan, els
rep per aquest primer dia, Francesc Calvet,
Diputat i Batlle del Soler, amb el regidor
Francesc Banús també els visita. Les televi-
sions France 3 i TV 3 també han vingut...

La gran aventura de la secundària de La
Bressola ha començat. Al cap d'un trimestre de
funcionament podem afirmar que nou centre
ha engegat amb bon peu, i tot i que la secun-
dària és el repte més gran que ha afrontat La
Bressola en els darrers anys,  ho encarem amb
optimisme i una gran satisfacció. 

Ara els adolescents també poden dir: 

Vine a la Bressola, parlarem català.
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2 de setembre de 2003 al Soler: primer dia de la Secundària
de la Bressola

L a  S e c u n d à r i a  j a  f u n c i o n a !

«La secundàr ia és e l
repte més gran que ha
afrontat La Bresso la
en e ls darrers anys»



Cre ixement  d 'efect ius
i  esforç pressupostar i

Hom veu amb aquest gràfic que l'efectiu d'alum-
nes ha continuat creixent. Cal dir però, que entre
les diferents escoles, La Bressola ha hagut de refu-
sar més d'una centena d'inscripcions, per manca
de locals o per la necessitat de limitar les despeses:

En efecte, les limitacions introduïdes pel Ministeri
del Treball pel que fa als contractes ajudats (CES,
CEC i Contractes "Joves") creen dificultats impor-
tants a l'hora d'equilibrar pressupostos.

Aquesta situació ha dut a  suprimir dues de les pla-
ces de mestre pagades per la nostra entitat (Una a
Prada i una al Soler). També ha afavorit que se posés
en marxa un procés d'actualització de la participa-
ció financera de les famílies.

Els esforços dels mestres, que han acceptat més alum-
nes a llurs classes, els esforços dels pares que han pro-
cedit  l'actualització, mostren que La Bressola és una
entitat adulta, que sap prendre les mesures necessàries
davant d'una situació complicada.

D e m a n a  e l  c a l e n d a r i  a m b  l a
U S A P

La direcció del club emblemàtic de Catalunya Nord,
l'USAP ha donat el seu permís perquè un grup d'a-
lumnes de la Bressola se fes una foto amb els jugaires.

Amb aquesta foto que uneix Rugbi Català i Escoles
Catalanes, s'ha fet un calendari  per a les nostres esco-
les.

Volem expressar tot el nostre agraïment a la USAP,
que confirma cada dia que és més que club, amb els
nostres encoratjaments.

El calendari se pot trobar a les 8 escoles,   a la Llibreria
Catalana de Perpinyà, i a la seu dels Amics de la
Bressola, a Barcelona.

Obres a  les  escoles

Hi ha hagut obres a diverses escoles de La
Bressola:

A Sant Galdric (Perpinyà) l'ajuntament ha
instal·lat dues aules més en un terreny que s'ha
pogut afegir a l'escola.

A Prada, la municipalitat ha fet reformes al
darrer pis de l'edifici que permeten d'acollir
millor les classes de cicle III.

A Càldegues, l'ajuntament ha habilitat un
local contigu per acollir els alumnes de primà-
ria.

La Bressola agraeix als  ajuntaments de Perpinyà,
Prada, La Guigueta (Càldegues) així com al del
Soler per la secundària, les millores que s'han dut
a terme. 
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Càldegues:  una aula  més:

És petita,  però per aquest  curs serà sufi-
c ient ,  l ' a juntament  de  La  Guingueta
(Alta   Cerdanya) ha fet  reformes a un
petit  local  a  tocar de l 'escola per perme-
tre la  instal · lació d'una classe més.

A Càldegues hi ha 23 alumnes repartits entre
la petita secció maternal i el CE1. De mica
en mica s'omple la pica. Amb més mitjans i
més locals se'n podrien tenir encara més.

� � �

S'ha const i tu ï t  la  
«Fundació  La  Bressola»

El passat mes de setembre l'Associació d'Amics
de La Bressola va atorgar davant del notari de
Barcelona Sr. Tomàs Giménez Duart la carta
fundacional de la "Fundació La Bressola".
Aquesta nova entitat té per finalitat principal
contribuir a la protecció i desenvolupament de
l'obra educativa de La Bressola de forma com-
plementària a com ho ve fent des de 1986 la
pròpia Associació. 

Com és sabut, l'Associació es preocupa de difon-
dre la tasca educativa de La Bressola al sud dels

L’escola de Càldegues és la primera escola catalana trans-
fronterera dels temps moderns. 

Agraïm a les famílies i als mestres la comprensió
que han mostrat. L'esforç de tots, equilibrat en
funció dels ingressos de cadascú, ha permès una
millora important de l'autofinançament.
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Pirineus, així com també de promoure i canalit-
zar els suports econòmics i materials de les ja
nombroses persones privades i entitats públiques
(ajuntaments, consells comarcals, diputacions i
la Generalitat de Catalunya) que donen suport a
la recuperació de la llengua catalana a la
Catalunya del Nord a través de la xarxa escolar
de La Bressola. Però a causa de la fiscalitat,
l'Associació no és un mitjà adequat per recollir
també el suport dels empresaris del país que
comparteixen els nostres objectius ni el d'aque-
lles persones físiques que potser voldrien benefi-
ciar La Bressola fent-li alguna donació d'un
valor significatiu o fins i tot preveure algun lle-
gat o herència en les seves disposicions testa-
mentàries. 

Amb la nova Fundació es podran recollir ajuts
que altrament haurien suposat per a l'empresa
o el donant  (o els hereus) pagar impostos
sobre el valor de la seva donació o llegat.

D'aquesta manera, a partir d'ara aquest tipus
de disposicions a favor de La Bressola donaran
dret als incentius fiscals previstos legalment
per al mecenatge. Un altre factor que també
s'ha tingut en compte és la conveniència de
poder, amb el temps, arribar a constituir un
patrimoni que asseguri el desenvolupament de
la meritòria tasca de La Bressola sense ensurts.

La nova Fundació està domiciliada als matei-
xos locals que l'Associació i es regeix per un
Patronat integrat per sis membres, que són els
senyors Miquel Mayol, Joan Pere Le Bihan i
Gerard Thorent, membres de La Bressola, i
Ricard Gené, Aleix Andreu i Antoni Perera,
membres de l'Associació d'Amics de La
Bressola. La Fundació neix amb una dotació
de 30.000 euros, que quedarà totalment des-
emborsada en un termini màxim de cinc anys
i començarà a desenvolupar les seves activitats
durant el primer trimestre del 2004.

«La Fundació comen-
çarà a desenvo lupar
les seves act iv itats

durant e l pr imer
tr imestre del 2004»




