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U n  h o m e n a t g e  m e r e s c u t

Homenatge al President dels AMICS DE L A

BRESSOL A Francesc Ferrer i Gironès

L’any 1980 un grup de persones de Catalunya Nord
va organitzar un retrobament de catalans de les dues
bandes de la frontera al castell de la Bellaguarda, a
tocar el Pertús.

En aquella trobada Francesc Ferrer va contactar amb
algunes de les persones que quatre anys abans havien
engegat LA BRESSOLA. En tornar a casa Francesc
Ferrer va obrir un compte bancari a nom d’AMICS DE

LA BRESSOLA i a través de la premsa va demanar la
col·laboració econòmica dels catalans del sud per aju-
dar a mantenir la primera escola moderna en llen-
gua catalana a Catalunya Nord, d’això ja fa vint-i-
cinc anys. Aquest va ser l’embrió de la futura
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA que legalment
es va constituir el 1986, de resultes de la presentació

de LA BRESSOLA a la societat sud-catalana el desè ani-
versari de la seva fundació.

En aquesta nova etapa de l’Associació, Francesc
Ferrer en va assumir el càrrec de President, que ha
mantingut fins ara. Anys sovint carregats de dificul-
tats, tant per LA BRESSOLA com per a la seva societat
germana AMICS DE LA BRESSOLA. Però durant els
quals ell no ha defallit mai, i ha donat als qui l’hem
seguit exemple de fidelitat, perseverança i optimisme.
Anys de trobades, projectes, reunions, gestions,
assemblees, propostes, de quilòmetres i quilòmetres
de carretera, de nits d’anar a dormir tard, de baixades
a Barcelona, de pujades a Perpinyà... Anys de feina,
d’il·lusió i finalment, de resultats evidents. Qui podia
imaginar-se l’any 1976 que aquella escola tan petito-
na seria capaç de mobilitzar les societats nord i sud-
catalanes de la manera com ho ha aconseguit?

I bàsicament ha estat així perquè hem pogut comptar
amb Francesc Ferrer i Gironès al capdavant. L’home
que ha dedicat la vida a dir-nos que els catalans tenim
dret a existir, que és just que ho fem i necessari, i que
els dos estats que se’ns reparteixen el territori, per
molt que s’omplin la boca de paraules i conceptes



Els alumnes del Col·legi van participar al programa
de Televisió de Catalunya (K3) Temps d’Aventura.

L’activitat va consistir una sortida al Canyoning Park,
el primer parc mundial especialitzat en descensos de
barrancs, i els nostres nins s’ho van passar molt bé. 

D’altra banda, és important remarcar que el programa
va ser emès per tota la Catalunya autònoma, i els
locutors van posar prou esment en la catalanitat de LA

BRESSOLA En la seva pàgina web hi podíem llegir,
entre altres coses:

«L’Escola Bressola és una xarxa d’escoles de la
Catalunya Nord que fa l’ensenyament en català. (...)
El 16 de setembre de 1976 es van obrir les portes de
la primera escola catalana dels temps moderns a la
Catalunya del Nord». 

No cal dir que llegir-ho ens va fer molt feliços!

L’ajuntament de Pontellà Nyils ens ha cedit el primer
pis de l’edifici de l’escola i pares i mestres hi han estat
fent les obres:

• Supressió d’envans per fer una aula gran.

• Renovació de les parets i del terra.

Hi han treballat molt i LA BRESSOLA ha pagat el mate-
rial necessari.

Cal agrair a l’ajuntament la cessió d’aquesta part.

També cal destacar l’ampliació de El Vernet, que en
permetrà doblar la capacitat, per la qual cosa gairebé
ve a ser com obrir una escola nova. 

Això ens permetrà donar resposta a la creixent
demanda de matrícules i intentar de reduir la llarga
llista d’espera que, recordem, l’any passat va ser de
120 alumnes!

com llibertat, democràcia, fraternitat, socialisme,
igualtat, o drets humans, s’equivoquen o menteixen,
perquè són incapaços de respectar per igual la diver-
sitat dels pobles que administren, i això ens obliga, a
nosaltres, als qui volem ser tal com som, i mantenir la
llengua que fa més de mil anys es va formar entre
aquestes muntanyes, a un esforç desesperat de super-
vivència, del qual esforç justament l’existència de LA

BRESSOLA és un exemple contundent.

Per això les persones que d’una manera o altra hem

participat en la idea de la Bressola, ens afegim a l’ac-
te d’homenatge que el dia 24 de juny es va retre a
Girona a Francesc Ferrer i Gironès, i també a la seva
esposa Montserrat Pumarola, perquè comptar amb
l’ajuda de tots dos ha estat per a nosaltres un exemple,
un goig i un luxe extraordinaris. 

Gràcies de tot cor i que sigui per molts anys!

Enric Larreula Vidal

L’Ajuntament de Tàrrega (l’Urgell) s’ha adherit com
a membre protector de la Bressola. La moció d’adhe-
sió es va aprovar el mes de juny al ple municipal.
Tàrrega és el cinquè ajuntament del Principat que s’ha
adherit a LA BRESSOLA durant el 2005, a més
d’Argelager (la Garrotxa), Banyoles (Pla de
l’Estany), Cerdanyola (el Vallès Occidental) i la
Palma de Cervelló (Baix Llobregat). Ara per ara, hi ha
158 ens locals adherits a les escoles catalanes de la
Catalunya Nord. 

La moció aprovada pel ple municipal de Tàrrega, pre-
sentada des de la regidoria d’Ensenyament, es va
aprovar amb una única abstenció. L’Associació per la
Cultura Nacional Guixanet, de Tàrrega, ha impulsat

O b r e s  a  l e s  e s c o l e s

el contactes entre els AMICS DE LA BRESSOLA i
l’Ajuntament, perquè aquest es faci soci protector de
LA BRESSOLA. Guixanet té ara la intenció d’esdevenir
l’enllaç comarcal de la Bressola a l’Urgell i a comar-
ques de Ponent properes, tot fomentant l’adhesió de
municipis i particulars, i també divulgant la feina de
la Bressola.

Això demostra un cop més, la importància dels enlla-
ços comarcals, que hem de potenciar molt.

A més dels cinc ajuntaments esmentats que s’han
adherit a la Bressola durant el 2005, enguany han fet
aportacions puntuals els municipis de Castelldefels,
Gironella i Sant Quintí de Mediona. 

N o v e s  a d h e s i o n s

L A B R E S S O L A a  T e m p s  d ’ A v e n t u r a



A partir d’ara tots els que tenen un compte al Crèdit
Agrícola de Catalunya Nord poden obtenir llur talo-
nari de xecs en català.

Subratllem que el xec té una utilització molt més
important a la Catalunya del Nord, i que molt paga-
ments es fan per xec contràriament al que suceeix a la
Catalunya autònoma. 

De fet, aquesta no és sinó una baula més de la ja llar-
ga cadena de fets destacats dels darrers temps: conve-
ni amb el FC Barcelona, conveni amb Enciclopèdia
Catalana, col·laboració amb els supermercats Bon
Preu. 

Tot plegat ve a demosotrar que el català, a més de ser
la llengua dels nostres orígens i el  nostre passat, és,
cada dia més, una llengua de futur. La llengua del
nostre futur.

El dia 23 de juny, a la 11 del matí a la seu del Crèdit
Agrícola a Perpinyà, va tenir lloc la presentació a la
premsa dels primers xecs en euros en català de la
Catalunya del Nord. 

L’acte va tenir lloc en presència del Sr. Gerard
Brechet, Director General del Crèdit Agrícola, de
diversos directius d’aquesta entitat bancària, de
Miquel Mayol President de LA BRESSOLA, de Joan
Pere Le Bihan, Director General de LA BRESSOLA i
del famós cantant Jordi Barre.

El Sr. Brechet va posar de manifest la seva voluntat
d’arrelar el Crèdit Agrícola a la realitat cultural i a la
indentitat del país.

En Miquel Mayol va indicar que així com el Barça és
més que un club i que el Joan Laporta havia dit que
LA BRESSOLA és més que una escola, el Crèdit
Agrícola era més que un banc.

Joan Pere Le Bihan va agrair el gest a favor de la llen-
gua del Crèdit Agrícola tot i subratllant que és molt
important que el català no quedi restringit a les esco-
les i que una llengua que no és útil dificilment sobre-
viurà a la globalització.

«El català, a més de ser la 
llengua del nostre passat, és 

una llengua de futur» 

X e c s  e n  c a t a l à !

Al centre de la imatge, el Sr. Miquel Mayol sostenint la reproducció del primer xec en euros en català de la
Catalunya del Nord. 



Te s t i m o n i s

Què us va empényer a inscriure el vostre infant a
LA BRESSOLA? 

Nosaltres ja coneixíem LA BRESSOLA abans del nai-
xament d’en Clément. Tenim uns amics que ens
n’havien parlat. Uns amics tenen un fill estudiant als
Estats Units i uns altres porten els fills a LA BRESSOLA

de Prada.

Ens seduïa sobretot la idea d’un ensenyament precoç
d’una segona llengua a més del francès. Més enda-
vant, la pedagogia molt centrada sobre l’infant,
l’aprenentatge de l’autonomia, el reduït nombre d’in-
fants per classe, la relació amb les famílies… això
corresponia realment al que ens esperàvem.

A més la primera experiència escolar d’en Clément no
va ser massa reeixida. En Clément deia, abans d’en-
trar a l’escola: «aniré a una escola on, si m’equivoco
em diran: no pateixis, no passa res!!» Imagineu la
pressió que tenia! I això en edat de 4 anys!

Aleshores vivíem a Niça, i vàrem decidir d’establir-
nos a Sant Esteve perquè era la sola BRESSOLA que
podia acollir el nostre nin.

El primer dia d’escola en Clément va fer una breu
trobada amb les mestres. Tot va anar molt bé. Al
vespre, impacients, li varem demanar com havia anat
l’escola. Ell va dir «molt bé, pero no ho sabia que les
mestres parlaven anglès !! »

Heu estat pare fundador de LA BRESSOLA de Sant
Esteve. Quines dificultats heu pogut viure en
aquests anys? 

Honestament, no hem trobat massa dificultats. Tot i
que ni el nostre infant ni nosaltres no parlàvem ni un
mot de català, la relació de proximitat que vàrem
establir de seguida amb les mestres ho va facilitar tot.
En Clément va tenir algun episodi un xic difícil, i un
petit consell de la mestra va ser suficient per poder
resoldre la questió. Nosaltres acceptem que no hi hagi
deures i tenim una mica de dubtes sobre si la nostra
ajuda interfereix el treball de l’escola. El que compta,
però, és ajudar el propi fill i els resultats arriben amb
el temps.

Com valoreu la implicació de les famílies
d’alumnes al si de LA BRESSOLA? 

Jo conec pares fundadors de LA BRESSOLA, amb fills
que tenen ja 23 anys, que ens han explicat la banda
èpica dels primers anys. La implicació dels pares era
total i molt important i això va contribuir, sens dubte,
a l’èxit de l’escola.

Nosaltres guardem un record molt fort de la reunió
organitzada per LA BRESSOLA que va comptar amb la
presència del professor Petit, al costat d’altres repre-
sentats d’escoles immersives en altres llengües. Va ser
aquí que vàrem ser conscients del compromís que
vàrem adquirir portant en Clément a LA BRESSOLA. 

Caldria multiplicar aquests tipus de reunions en l’es-
pai i en el temps.

Parleu-nos també de l’associació Tots Junts. 

Va ser un vespre que un grup de 7 o 8 pares ens vàrem
trobar per mirar de parlar d’alguns temes que ens pre-
ocupaven: sobretot els locals de l’escola. Vàrem dir-
nos que podríem crear una associació per ajudar a
donar a conèixer l’escola al barri i al poble, que en
tenia una imatge un xic «folklòrica».

François Borgia té 52 anys i és director d’una agèn-
cia bancària. Casat amb la Dominique Thorent –
Borgia són els pares d’en Clément, que va a LA

BRESSOLA de Sant Esteve des de fa 5 anys.

L’entrevista David Altimir, mestre de la Bressola que
recentment ha estat admès al Concurs (oposicions)
de professors d’escola, juntament amb na Karina
Munt. 

Des d’aquí els donem la més sincera enhorabona!

V e n i m  d e l  N o r d . . .



I ho va fer sempre: tant en els anys de democràcia
com durant el franquisme. En aquella època, el català
era perseguit a la Catalunya Sud. Però no va defallir
mai i molt sovint s’expressava en català a les aules,
encara que això empipés una mica el director del cen-
tre educatiu. En aquest context, encara va anar un xic
més enllà: en les seves classes d’història ensenyava
tant la història d’Espanya -aleshores era el temari
obligat- com història de Catalunya (o de la Corona
catalanoaragonesa). Va fer allò que creia que havia de
fer, tant des del punt de vista d’implicació amb el país
com des del punt de vista professional. El seu com-
promís amb el país i la llengua la van portar a fer clas-
ses de català a Valls en ple franquisme (amb el risc
que comportava: fins i tot la van denunciar). Val a dir
que la seva formació en llengua catalana és autodi-
dacta, llegint gramàtiques catalanes pel seu compte i
seguint un curs per correspondència de llengua
d’Òmnium Cultural; però la seva voluntat va poder
més i va ser qui durant anys, amb la seva actuació, va
permetre l’alfabetització de moltes persones de Valls
i comarca. Aquests cursos es feien a la Congregació
Mariana, però més endavant van ser els alumnes de
l’institut de secundària que li van demanar que ense-

Gràcies a l’esforç i a l’estimació pel país, de persones com la
Sra. Cardó avui en dia podem afirmar, amb el cap ben alt que
som, i que volem ser.

En aquest sentit el dia 12 de març del 2005 vàrem
organitzar una festa per donar a conèixer l’Associació
i LA BRESSOLA de Sant Esteve. 250 persones varen
assistir-hi moguts, entre altres coses, per l’actuació de
Jordi Barre. Durant aquesta festa la regidora
d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Esteve,
Mme Valérie Lucbert va confirmar publicament la
voluntat del batlle Senyor Elie Puigmal de trobar una
soilució pels locals de l’escola.

L’Associació permet l’intercanvi i la comunicació
entre els pares i permet de poder treballar també amb
en Joan Pere le Bihan per resoldre els problemes que
l’escola pateix. L’objectiu de l’Associació és el de
multiplicar contactes per donar forma a la frase «la
unió fa la força».

Quins valors heu pogut trobar en aquesta expe-
riència que no us imaginàveu en el moment de la
inscripció a l’escola?

Els mots que primer em vénen al cap son res-
ponsabilitat, intercanvi, convivialitat, compromís i
respecte.

També la qualitat de la relació entre mestres i pares.
Sempre hem estat molt ben rebuts, malgrat els canvis

que ha viscut l’equip de l’escola. El compromís de
l’equip no  ha pas canviat mai durant aquests anys.

En resum, per en Clément anar a l’escola és un plaer.
I això segur que passa perquè l’escola posa l’infant al
centre i no pas el programa. També admirem la ma-
nera com es resolen els conflictes: se’n parla, s’es-
criu… Els infants viuen amb d’altres infants d’edats
diferents i això els fa ser més respectuosos i pacients.
Aquests són els valors que ens agrada trobar a la
Bressola de Sant Esteve.

Per David Altimir

La Sra. Josepa Cardó, de 84 anys, ha estat professo-
ra d’història a l’institut de secundària Narcís Oller, de
Valls. Tot i haver nascut al Vendrell, des del 1952 viu
i ha treballat a la capital de l’Alt Camp.

Ha dedicat la seva vida a l’ensenyament, i l’ha exercit
pensant sobretot en Catalunya i en la defensa de la
llengua i la cultura catalanes. 

. . . v e n i m  d e l  S u d



Canigó, muntanya mítica catalana

Didier Payré (Perpinyà-1959) és mestre d’escola, viu
a Rià al peu del castell on va néixer el comte Guifré
el Pilós. És excursionista, ha portat a terme diversos
estudis de toponímia, ha participat als projectes de la
ruta del ferro, i del Parc Natural Regional dels
Pirineus Catalans, és autor de Memòries de Nohèdes i
coautor de Històries de pedres i Històries de plomes i
de pèls. En aquest llibre publicat a l’editorial Farell
dins la col·lecció «llegendes» Didier Payré no pretén
fer una obra d’autor, es tracta d’una feina de recerca
Didier ha treballat sobre la base d’una bibliografia
important però també ha anat ell mateix recollir testi-
moniatges als vilatges de les faldes del Canigó.

Josep Pla escrivia «trepitjar la terra, l’única manera
de conèixer-la i fer-ne una descripció plausible». I
Didier ha trepitjat els camins i els senders del massís
del Canigó passos rere passos; té aquesta connexió
directa amb la terra que eleva les sensacions passant
pel cos (que a la vegada pateix) fins a arribar al cor i
el cap. Ens explica les llegendes, que van lligades
quasi sempre a un lloc concret que, com a excursio-
nista, coneix molt bé; és segur també que el seu pas-
sat professional de químic afavoreix la seva percepció
dels aspectes que estan fora de la racionalitat, però
que al mateix temps tenen uns fons cartesians. Les
llegendes responen en aquesta alquímia: fetes d’ima-
ginari però amb un substrat de realitat i a vegades de
fonts històriques.

A la Catalunya del Nord malgrat unes fonts impres-
sionants del material llegendari no tenim la cultura de
la llegenda, és un dels aspectes de la nostra cultura
que hem de valorar de desenvolupar que ens ajudarà i

ajudarà els nostres fills a
entendre el nostre país i a
l’estimar encara més i
millor, amb una dimensió
que va més enllà dels
aspectes concrets.

Aquest llibre és exem-
plar, és inèdit, mai ningú
s’havia provat fins ara a
fer un recull d’aquest
material llegendari. 

Sobretot també ens adonem que hi ha urgència a reco-
llir aquest material (dit així fa una mica materialista),
però necessitem aqueixos materials aquestes pedres
per construir i consolidar la nostra identitat. I com que
el temps fa la seva obra, i les persones que posseeixen
aqueixos tresors de memòria se’n van, hi ha urgència.
La feina apassionada que fa el Didier i d’altres com-
panys hauria de ser sostinguda per les institucions.

Aquesta obra és molt fàcil de llegir, cada llegenda és
un element a part, sense córrer el risc de perdre el fil
com seria el cas d’una novel·la.

Podeu tenir aquest llibret sota la mà per quan tingueu
un parell de minuts: llegir una llegenda i així aprofi-
tar curts instants de vida dins la intemporalitat de les
llegendes.

Enric Balaguer
President del Casal d’Arrià

la llengua, i dóna suport a LA BRESSOLA des de fa
temps. En ple franquisme ja havia col·laborat amb
escoles de Barcelona que ensenyaven català, i avui
dia fa el mateix amb la Catalunya Nord. D’aquesta
manera els infants nord-catalans reben el mateix ajut
que, temps enrere, van rebre els joves sud-catalans
quan ella era professora. Avui i ahir, i sempre, gràcies,
Sra. Cardó, per tot el que ha fet i per tot el que fa.

Xavier Rull

nyés català al mateix centre educatiu. Tot i els riscos,
va tornar a posar per davant el seu compromís amb el
país i va accedir-hi. Que les seves actuacions han
donat fruit ho demostra el fet que, avui, alguns d’a-
quells alumnes són professors de diverses universitats
catalanes. Tot això ho va fer fins l’any 1982, quan la
situació política (restitució de la Generalitat, intro-
ducció del català a l’ensenyament, etc.) va permetre
que l’ensenyament en català fos universal. Però la
Sra. Cardó encara no ha deixat de lluitar pel país i per

R ú b r i c a  l i t e r à r i a



Vols saber quins ajuntaments ens ajuden? 

Vols saber on tenim les escoles?

Vols conèixer millor la nostra pedagogia? 

I la història de la Bressola?

Vols saber més coses de la immersió lingüística?

No saps com ens pots ajudar?

Si tens idees, propostes, crítiques, comentaris... 

Si vols estar al dia de les notícies de la Bressola i
els Amics?

Ara és ben senzill!

Consulta les nostres webs, 
www.amics-bressola.tk • www.bressola.com

o envia’ns un correu i t’apuntarem a l’Infobressola:
bressola@escoltes.org

L a  B r e s s o l a  a  I n t e r n e t

El diumenge 12 de juny, els AMICS DE LA BRESSOLA

van ser presents a la festa d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), que es va fer durant tot el dia al
Parc de la Ciutadella de Barcelona. ERC, que hi va fer
la primera edició de la festa, va convidar diferents
associacions i entitats del país a participar dins l’ano-
menat «espai social català».

La parada dels Amics de la Bressola, força concorre-
guda durant tota la jornada, va oferir als visitants els
dos darrers butlletins de LA BRESSOLA amb els fets
d’actualitat més destacats, dossiers informatius sobre
les escoles catalanes de la Catalunya Nord i la feina
dels AMICS DE LA BRESSOLA. També va posar a la
venda samarretes de LA BRESSOLA, gorres i bolígrafs.
Aquests productes de la Bressola es poden adquirir
també a través de la web dels Amics (www.amics-
bressola.tk).

La parada dels Amics de la Bressola tornarà a sortir al
carrer el proper 11 de setembre, Diada Nacional de
Catalunya, a la Mostra d’Entitats dels Països
Catalans que organitza la Comissió 11 de setembre.
Serà al passeig Lluís Companys de Barcelona, des de
les deu del matí.

Si ja sou socis dels Amics, penseu de fer-vos-en o
simplement en sou simpatitzants, podeu considerar la
possibilitat d’implicar-vos més en la feina dels AMICS

a la vostra comarca. La implantació territorial dels
AMICS DE LA BRESSOLA és molt important de cara a la
consolidació del nostre projecte. Hi ha moltes tasques
que podeu dur a terme; us en proposem algunes: 

• Assegurar la distribució del butlletí de LA BRESSOLA

als indrets més destacats. 

• Ajudar-nos en les campanyes als ajuntaments de la
comarca que no s’hagin adherit a LA BRESSOLA, o
fer el seguiment dels que ja són socis.

• Donar notorietat a LA BRESSOLA a l’àmbit de la
comarca: promocionant col·loquis, exposicions,
contactes i articles a la premsa local, etc. 

• Facilitar l’adhesió de nous socis (tant de persones
individuals, com d’institucions i empreses). 

Des dels AMICS DE LA BRESSOLA us donarem tot el
suport per a portar a terme qualsevol d’aquestes ini-
ciatives, o d’altres. Si teniu ganes de col·laborar,
poseu-vos en contacte amb nosaltres!

En Pau Pertegaz va ser present tot el dia a la nostra parada.
Des d’aquí li volem fer arribar el nostre agraïment per la valuo-
sa tasca que ha estat duent a terme aquests darrers mesos. 

C r i d a  a l s  s o c i s

L A B R E S S O L A a l  c a r r e r

FEU-VOS SOCIS ON LINE ! 

FEU-VOS SOCIS ON LINE ! 



La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà va ser
inaugurada el dia 5 de setembre de 2003 amb l’objectiu
d’estrènyer les relacions entre el Nord i el Sud de
Catalunya.  

Per això la Casa ja disposa de :

– Un Punt Turístic on podeu trobar informació i docu-
mentació sobre Catalunya·

– Un servei d’informació sobre el Treball,
l’Ensenyament, la Cultura, les Fires...

– Una sala d’Exposicions

– Premsa catalana al vostre abast

– Tot un programa de Conferències i Animacions
(cinema infantil en català, taller d’escriptura...)

– Cursos de Català per a adults

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE 

DE LES 10 A LES 17 HORES

Generalitat de Catalunya 
Casa a Perpinyà

 

1, Carrer de la Fusteria - 66000  Perpinyà

Tel: 00-33 (0)4 68 35 17 14 

Fax: 00-33 (0)4 68 35 29 34 

casaperpinya@gencat.net

F e s - t e  s o c i  d e l s  A m i c s  d e  l a  B r e s s o l a !
Perquè el futur depèn de moltes coses, però sobretot, depèn de tots nosaltres

Nom ................................................... Cognoms ........................................................................................................
N.I.F.*..................................................... Professió - Activitat .........................................................................................

Adreça .......................................................................................................................... Núm. ........ Pis ........ Porta .......

Codi postal ................. Població ........................................................................ Comarca  .........................................

Telèfon ............................. T. Mòbil ...............................  Adreça electrònica .................................................................. 

C.C.  _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (20 dígits)  Quota tr imestral / semestral / anual de ______ € 

Suggerim que l’import total anual (distribuït de la manera que es prefereixi) no sigui inferior a 36 euros.

Observacions i propostes: 

* 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 dona-
des donen dret als residents al territori administrat per la Generalitat de Catalunya a una deducció del 15%, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonómica
l’I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de desembre. 


