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Fidels al compromís de mantenir més regularitat en l'edició d'aquest butlletí de la Bressola 
us  arriba el darrer número amb el qual acomiadem un nou curs escolar. 

Ha estat un curs de fortes negociacions amb  els municipis, amb  unes eleccions 
municipals que han marcat un parèntesi forçós. Els nostres centres tenen menester de 
créixer, són moltes les famílies que ens sol·liciten i tenim mal a obtenir plaça per a totes. 
Les direccions dels centres sovint ens expliquen el mal moment que han de viure davant 
de les famílies tot sabent que aquell infant no podrà esdevenir bilingüe perquè no li podem 
oferir un lloc.

Totes les famílies que ho desitgen haurien de tenir dret a un ensenyament en català per a 
llurs infants, a la Bressola, amb  un sistema immersiu, o com a mínim en fileres bilingües, 
que aprofitem per saludar especialment en l'any del seu vintè aniversari. 

Però cada any són molts, massa, els que se queden a la porta. La Bressola, sense una 
forta  implicació dels ajuntaments i de totes les altres administracions territorials no podria 
existir, i els fem arribar aquest missatge sempre que en tenim l'ocasió. 

El Consell d'Administració de la Bressola sap que el futur de l'ensenyament en català és 
un element clau per a la supervivència de la nostra llengua, com ho és també pels bascos 
o pels occitans o pels bretons o pels corsos... I en el cas del poble català, les dificultats i 
els perills els vivim nosaltres aquí, però també al Principat de Catalunya, al País Valencià, 
a la Franja de Ponent i a les Illes Balears. 

Els Amics de la Bressola fan una gran tasca de col·laboració amb diverses entitats dels 
Països Catalans, perquè les amenaces en qualsevol dels territoris de parla catalana ens 
afecta a tots i els avenços, per petits que siguin, que es fan a qualsevol lloc ens beneficien 
també a tots.

En les pàgines d'aquest nou número trobareu, com sempre, algunes vivències dels 
nostres centres i també notícies de diverses novetats com la del concurs de fotos 
d'Instagram, el concert organitzat pels antics alumnes de la Bressola o la participació a la 
Cursa de la Massana. Nous formats que exemplifiquen que La Bressola s'ha posat EN 
MARXA, per a ser més forta, més gran i més present arreu. 

Gerard Thorent
President de la Bressola

Editorial
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Per lʼensenyament del català a lʼescola arreu dels Països Catalans

La finalitat principal de la nostra associació, la Bressola i els Amics de la Bressola, és la defensa i el 
foment de lʼensenyament en català a la Catalunya Nord. Per la nostra realitat social i política que 
vivim a les nostres comarques del nord sota jurisdicció de lʼEstat Francès, lʼúnica manera de poder 
oferir aquesta oferta dʼensenyament en català de forma immersiva és que siguem nosaltres 
mateixos qui creem, gestionem i mantinguem les nostres pròpies escoles, amb totes les dificultats 
que això comporta.

La nostra lluita no és gens fàcil, la realitat lingüística nord-catalana és la que és, però tot hi així, any 
rere any  les nostres escoles van creixent, i la demanda dʼensenyament és català també. Com ja 
hem explicat moltes vegades, son molts els nens i nenes nord-catalans que demanen poder entrar 
a la Bressola per poder estudiar en la nostra llengua i no els podem agafar per falta de places i 
recursos.

Però la nostra lluita, que a priori pot semblar únicament local, és en realitat una lluita global, de 
defensa de lʼensenyament en català, i del català en general, arreu del Països Catalans. Dit dʼuna 
altre manera, no té sentit tot el què fem a la Catalunya Nord si no ho emmarquem en el conjunt de 
tots els territoris de parla catalana. I és justament per aquest principi dʼunitat lingüística que ens 
preocupa, i molt, tot el què està passant arreu dels territoris sota administració del Regne 
dʼEspanya, on el català, i concretament lʼensenyament en català, està rebent els atacs més greus 
des de la dictadura del general Franco, amb  la finalitat final de fer-lo desaparèixer. I tenim clar que 
un atac al català a la Franja és un atac al català a la Catalunya Nord i a la resta del país, i per tant, 
ens afecta a tots.

La denominació denigrant de LAPAO de la nostra llengua a la Franja, la supressió de línies 
educatives i de mitjans de comunicació en valencià al País Valencià, el Decret del Tractament 
Integral de Llengües (TIL) que pretén reduir dràsticament el català a les escoles i tancament de 
mitjans de comunicació en català a les Illes, i els atacs constants a la immersió lingüística i als 
mitjans de comunicació públics al Principat de Catalunya, forment part tots ells dʼuna estratègia 
global de lʼEstat Espanyol per fer desaparèixer la nostra llengua.

Davant dʼaixò els Amics de la Bressola creiem que ara més que mai hem de reforçar els llaços amb 
la resta dʼentitats dels Països Catalans que treballen pel català i per lʼensenyament en català, i per 
això participem activament tant de la plataforma Enllaçats per la llengua que engloba entitats 
dʼarreu de la nació catalana, com de la plataforma Som Escola al Principat de Catalunya.

Ara més que mai, davant dels atacs que estem rebent, que hem de veure com una estratègia global 
i no com atacs dispersos, ens han de trobar més units que mai.

Lʼescola en català, cosa de tots!
Aleix Andreu. President dels Amics de la Bressola
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El pati com a espai comunicatiu 
d'aprenentatge. Un recull de 100 jocs i 
danses per a bellugar el català.

Avui, la Bressola té signats convenis amb 10 
centres universitaris de formació de mestres. Acollir 
estudiants en estatge, mostrar-los la nostra manera 
de fer escola, compartir amb ells la nostra 
experiència, és la nostra manera de participar en 
llur formació com a mestres.

Quan, a més a més, arriben estudiants com la 
Georgina Capell, la Maria Pau Teixidor i la Carla 
Rosés, de la Universitat de Girona, que aprofiten 
llurs experiències a la nostra escola per a elaborar 
un material pedagògic com aquest fitxer de jocs la 
recompensa és molt gran.

L'ESCOLA IMMERSIVA I L'ESCOLA BILINGÜE. El 
pati com a espai comunicatiu d'aprenentatge és un 
material molt útil, ben estructurat i ben presentat, 
però sobretot és un material que transpira tot l'amor 
d'aquestes tres joves mestres pels infants, per 
l'escola i per la llengua.

En la presentació, les autores ens diuen que “teniu 
entre mans un recull de jocs i danses que neix d'un 
projecte motivat per la il·lusió de fer córrer el català 
al pati de les escoles”. Vet aquí una declaració de 
principis que, sota una aparent dolçor, emet un 
missatge contundent sobre una qüestió que fa 
temps que genera debat i és font de diversos 
estudis: quina és la llengua dels nostres patis?

Ara fa deu anys, al primer número de la revista 
Llengua, Societat i Comunicació, de la Universitat 
de Barcelona, el professor Xavier Vila publicava 
l'article "Hem guanyat l'escola però hem perdut el 
pati?". Els usos lingüístics a les escoles catalanes 1. 
en el qual descriu, aporta dades i analitza l'ús del 

català i el castellà en els diferents àmbits i etapes 
educatives. A la conclusió d'aquest article, intitulada: 
“Hem avançat molt a l'escola, però no gaire al pati” 
ens ofereix la reflexió següent:

“I tanmateix, els usos lingüístics a lʼescola 
haurien de merèixer més atenció per part dels 
responsables educatius. Si lʼús està relacionat 
amb el coneixement, el fet que una part 
significativa de lʼalumnat del país només empri 
el català en interaccions molt formals amb els 
mestres fa témer que la seva familiaritat amb 
aquesta llengua no passarà de ser superficial i 
acadèmica. Hi ha el risc que bona part de 
lʼalumnat ni col·loquialitzi el català ni sʼhi arribi a 
sentir mai del tot còmode. Dʼaltra banda, cal ser 
conscients que la perpetuació de les actuals 
normes dʼús lingüístic posen en entredit la 
supervivència de la llengua pròpia del país, si 
més no a mitjan termini”.

Malgrat que això era al 2004, caldria veure si s'ha 
avançat gaire des d'aleshores. El problema és 
complex, molt complex i inevitablement passa per la 
voluntat dels centres de tenir un projecte lingüístic 
que contempli els patis com a espai educatiu de 
gran valor. En aquest sentit, aquest material és una 
bonica i molt útil aportació a tots aquells 
professionals que es plantegin fer un pas endavant 
per a la promoció i recuperació de l'ús del català als 
patis.

El fitxer, editat gràcies al programa transfronterer 
CulturPro entre la Universitat de Perpinyà i la 
Universitat de Girona i sota l'atenta coordinació de 
la professora Dolors de Ribot, i dels responsables 
del projecte, Martina Camiade i Joaquim Pèlach, no 
es troba a la venda i els exemplars editats s'han 
exhaurit en poc temps. Però no defalliu, estigueu 
atents a les nostres pàgines www.bressola.cat i 
www.espaibressola.cat , estem treballant per tal de 
poder-los posar a la vostra disposició amb 
descàrrega gratuïta.

De portes endins

http://www.bressola.cat/
http://www.bressola.cat/
http://www.espaibressola.cat/
http://www.espaibressola.cat/
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Dissabte 24 de maig, dos quarts de vuit del matí, 
rambla Mallol de Perpinyà, moments de calma 
abans de la tempesta... I quina tempesta !! Som-hi, 
Bressolada 2014. 

A les vuit en punt, tothom ja era preparat, pares 
d'alumnes, mestres i amics. Preparats a fer 
d'aquest dia, un any  més, un dia inoblidable pels 
nostres nins i nines, un dia inoblidable per La 
Bressola. Poc després de les deu hores, cada 
parada, cada taula, cadires, paelles,... tot era a 
punt per funcionar al 200%, i no és poc! 

De seguit, vam engegar la jornada amb el magnífic 
espectacle dels nins i nines, una cantata 
orquestrada per en Francesc Bitlloch sobre en 
Manel de l'Albera. En Manel era un pastor-poeta 
nord-català enamorat de la muntanya i de la natura. 
Passava el seu temps gravant pedres i fonts amb 
missatges bonics i encantadors. Encara avui dia, 
podem trobar les seues empremtes en molts rodals 
de l'Albera, com per exemple la seua torre a dalt 
del Puig Neulós. L'espectacle tractava de la seua 
vida i de la seua filosofia. Els nins i nines van 
actuar de la millor manera possible, fent d'aquest 
espectacle un moment d'intercanvi amb el públic, 
però també ple d'emocions. Les famílies i amics 
van quedar bocabadats. Felicitats mainada!

A continuació va ser el moment de la cercavila amb 
la presència dels Mangoners de la Universitat de 
Perpinyà (colla castellera universitària) aixecant 
castells, la batucada del Conflent amb la seua 
actuació remarcable durant tot el recorregut, els 
gegants de Tuïr fent-se veure des de molt lluny, i 
ben segur, sense oblidar la presència de tots els   
mainatges acompanyats de llurs famílies. Una 

cercavila pels carrers del centre ciutat de Perpinyà 
molt agradable on se podia llegir sorpresa i felicitat 
als ulls de les persones que, per casualitat, 
encontraven aquest moment de cultura popular 
catalana.  

Abans de continuar amb una tarda plena 
d'activitats, es va realitzar el dinar a l'ombra dels 
plàtans de la rambla Mallol. Un lloc ideal per 
compartir moments amb les famílies, fer noves 
coneixences i fins i tot, fer nous amics amb 
companys d'altres escoles de La Bressola.

A la tarda, vam poder gaudir d'un espectacle, 
aquest cop un espectacle per a la mainada! La 
companyia Pot Petit ens va conduir en un viatge on 
vam conèixer tots els amics que tenen dins del Pot 
Petit. Un espectacle viu, teatralitzat, amb moltes 
cançons, on els nins i nines van riure molt. També, 
per primera vegada, van poder aprofitar de jocs  
inflables, uns jocs molts divertits com el futbolí 
humà o un castell paradisíac, però ple d'aire. 

Per tancar aquesta diada, vam tenir la sort de 
veure una actuació castellera. La primera actuació 
castellera de la temporada que reunia totes les 
colles de Catalunya Nord, els Castellers del 
Riberal, els Pallagos del Conflent i els Angelets del 
Vallespir. Quin goig veure tots aquests colors 
enlairats !

Un any  més La Bressolada ha passat volant, un dia 
de retrobament, d'emocions, però també un dia per 
compartir tot el què sem amb els altres. Un dia 
especial per a tots els nins i nines de La Bressola 
on la millor recompensa són aquests somriures de 
felicitat dibuixats en llurs cares. 

Bressolada 2014



El 26 d'abril passat, tres corredors de La Bressola van decidir inscriure's 
a una cursa de muntanya en la categoria empresa. Aquesta cursa tenia 
com a llargada uns 10km i uns 380m de desnivell positiu. Llavors, els 
tres corredors van apuntar-se amb  l'objectiu no pas de guanyar però sí 
de mostrar una imatge dinàmica de La Bressola fora de l'àmbit escolar. 

Els tres corredors van doncs córrer tota la cursa junts amb  la mateixa 
samarreta de La Bressola, ben visible. Al final del recorregut, l'equip 
Bressolaire va acabar en la tercera posició (categoria empresa) i va 
poder pujar al pòdium per recollir els premis.

D'altra banda, també podien córrer els nins i nines, en diverses 
categories infantils. La participació va ser completada amb  l'aportació 
d'un lot de productes de La Bressola als tres primers de cada categoria. 

Notícies

Per primer cop, La Bressola va organitzar un concurs de 
fotografies a través de l'aplicació per smartphone 
Instagram. Instagram és una plataforma gratuïta, a la 
moda, que permet compartir fotografies a les xarxes 
socials, utilitzant filtres i marcs si es desitja. 
Aquest concurs tenia com a objectiu dinamitzar una 
reflexió visual sobre l'ensenyament en català als Països 
Catalans i fomentar l'ensenyament en català a la 

Catalunya Nord. Es podia participar al concurs gràcies a 
l'etiqueta #ConcursLaBressola i això fins al 23 d'abril, dia 
de Sant Jordi. En aquest concurs hi van participar 
gairebé 200 fotos, representant a la seua manera els 
temes del concurs.
Aquest concurs va ser un èxit, tant al nivell participatiu 
com del ressò que se'n va fer als mitjans de comunicació. 
Esperant repetir l'any que ve...

Concurs Instagram 

Aquest any, per Sant Jordi, hem viscut una gira artística 
en totes les nostres escoles. Un espectacle que han 
viscut tots els nostres nins i nines.

L'any 2011, els Amics de La Bressola van impulsar 
l'edició dels “Contes de La Bressola”, sis contes moderns 
escrits per Enric Larreula a partir de sis cançons del disc 
“Musiquetes per La Bressola”. L'artista Ulldistret ha 
adaptat alguns d'aquests contes per explicar-los a viva 
veu, en un espectacle combinant la narració amb  els jocs 
participatius i teatrals, on la. complicitat i la manera 
d'explicar varien a cada història. Cada conte és diferent i 
el conjunt esdevé una rondalla que creen els mateixos 
nins i nines.

Tots els nins i nines de cada escola de La Bressola van 
quedar encantats per l'actuació de l'UllDistret. L'artista va 
crear una complicitat amb tots els nins de cada escola, 
jugant amb  els intercanvis i l'imaginari infantil. Una 
setmana ben plena d'emocions, descobriments, riures i 
amb un record inoblidable per cada nin i nina.

Cursa de la Massana

UllDistret

LA BRESSOLA Associació per a lʼeducació i la cultura catalana dels infants6
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EspaiBressola

"Allà a Mataró n'hi havia un tramvia".
D'ençà la publicació del CD "Musiquetes per la 
Bressola" l'any  2007, a Terrassa, a Girona, a 
l'Hospitalet de Llobregat, a Manresa i a Mataró cada 
any s'han fent cantates amb els nins i nines de les 
escoles d'aquestes ciutats a partir d'un projecte 
impulsat per la xarxa de Cases de la Música. 
Enguany  a Mataró, han fet un pas endavant i, arran 
del projecte "1,2,3... pica Bressola" han refet el 
repertori i, com que hi tenien un protagonista molt 
propi de la ciutat han creat la cantata "Allà a Mataró 
n'hi havia un tramvia".

El Teatre Monumental de Mataró va acollir, aquest 
passat mes de maig, la cantata dels nins i nines de 
les escoles participants: Rocafonda, Maria Mercè 
Marçal, El Turó, Torre Llauder, Angeleta Ferrer, 
Mare de Déu de Lourdes, Camí del Cros, GEM, 
Marta Mata i Germanes Bertomeu. La direcció 
musical han estat a càrrec del mestre d'infantil i 
músic Dani Àlvarez que va tenir el suport i 
l'acompanyament musical del grup La Coixinera.

L'objectiu de la cantata és introduir els alumnes de 
cicle inicial (6-7anys) al món de la música a partir 
del descobriment i del treball de cançons populars. 
El treball no es limita a les cançons sinó que també 
es van poder veure magnífiques coreografies 
treballades conjuntament a les aules. 

L'espectacle comença amb l'arribada d'en Joan, un 
noi que arriba a Mataró des de Prada de Conflent, 
carregat amb una maleta d'on va traient records i 
cançons que tots els nins i nines l'ajuden a cantar. 
Dʼaquesta manera, mica en mica es van desgranant 
les cançons de la cantat. Amb el teatre ple de 
famílies mataronines el tres concerts es van cloure, 
amb una repetida de les Muntanyes del Canigó. 

A l'Espai Bressola (www.espaibressola.cat) es pot 
veure tot el treball previ i les sessions i assaigs que 
varen fer els mestres i els músics de la Coixinera. i 
lʼenregistrament íntegre del vídeo del tercer concert.

http://www.espaibressola.cat
http://www.espaibressola.cat
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Lʼoblit
Aquest pensament que mʼha vingut dʼun cop mʼocupa completament lʼesperit des    dʼaquest matí. Érem a 
classe de CVT quan el profe, un home que no té precisament la reputació de ser pacient, mʼha fet fora per 
fer-me el graciós quan estava explicant (encara no he comprès perquè ho ha fet, tanmateix havia fet una 
bona broma!). El fet és que quan la porta s'ha tancat darrera meu mʼhe retrobat sol, sol dins el silenci 
dʼaquest llarg passadís negre i fred, sol amb els meus pensaments (quasi tan recargolats com la meva 
imaginació). Tot anava bé fins al moment on he començat a tenir pensaments massa recargolats i un record 
mʼha travessat com una fletxa lʼesperit i és en aquest instant precís que, en un esglai del qual quasi em moro, 
mʼhe recordat que no havia fet un encàrrec molt important que em va encomanar una persona encara més 
important...

Ara acabo de dinar i, tot i que no he menjat molt, estic pujant aquestes escales el més a poc poc possible i tot 
i així em sembla que les pujo massa ràpid,  tinc un gros nus a lʼestómac. Com no he pogut pensar-hi abans? 
Ja fa una setmana que ho tinc pendent i no he trobat el temps o no me n'he recordat. Els altres mʼhavien dit 
que em pagarien molt bé si el treball era ben fet. A més, vist com és aquesta persona, segur que em dirà de 
tornar-ho a fer i com que no ho he fet el primer cop trobarà un mitjà per escampar vermell per tot arreu. Però 
què hi puc fer jo, aquí no hi tinc cap  dret dʼexpressió i dins dʼaquest sector hi ha una jerarquia i lʼhe de 
respectar perquè sóc  a baix de tot, jo. És així des de fa molt de temps i ningú no ha pogut canviar mai res i 
no és avui que canviarà, això segur. 

Ja sem a dins del passadís que em porta al meu destí cruel i no tinc cap idea per excusar-me o almenys 
justificar lo que mʼhe oblidat de fer, hauré dʼassumir-ne les conseqüències amb aquesta persona que mʼha 
obligat a fer aquest treball. Lo pitjor és que ningú no em podrà defensar, perquè ningú té les armes per 
aconseguir-ho, ja que no tenim cap poder. Si algú fa quelcom, sem tots qui ens les carregarem contra 
aquesta minoria que té el poder de fer-nos callar si vol, només perquè són per sobre nostre!!! Ens 
oprimeixen, ens fan sentir menys que res i no ens deixen cap llibertat!!

Estic arribant davant de la porta que es troba al fons del gran passadís, a la dreta i tota aquesta història em 
preocupa de més en més. El meu cor batega cada cop més rabent. Ja hi sem tots. Entro dʼun pas tremolant 
dins dʼaquesta peça que mai no mʼha semblat tan obscura com avui, i mʼassec a un lloc al fons, discret com 
una ombra. Encara no he trobat cap excusa. Em pelarà quan ho sabrà, em portarà sol al passadís i qui sap el 
que es passarà després, té tots els drets en aquest lloc! Sóc el sol, tots els altres han fet la part del deure 
que, per aquesta gran ocasió, seʼls havia encomanat. Dec fer pena de veure, segur que estic blanc com una 
mòmia, suo amb grosses gotes i com si no fos prou, estic a punt de desmaiar-me. Em faig tot petit i espero 
que se nʼoblidi de mi, de tota aquesta història, que pensi que no he mai existit, però no, aquesta persona 
cruel, sense compassió, quasi inhumana, es dirigeix cap a jo amb un pas decidit i aquesta cara de pomes 
agres que fa tan sovint i que podria espantar un mort. Sento que el final és pròxim, massa pròxim, i dins del 
meu pànic cerco una sortida per escapar-me de l'entrevista que em farà la meva perseguidora però no, no hi 
ha cap escapatòria. Mʼagradaria que em creixessin ales per poder fugir volant sa i estalvi dʼaquest edifici, 
però no puc i en lloc dʼaixò, el meu cor sembla que explotarà i el meu botxí, en tres passos que mʼhan 
semblat durar anys, ja és sobre jo. Sʼacosta amb les mans a la meva taula fent un posat sever i penso: 
“Aquest vespre, a casa, em mataran”

No hi puc fer res més, ara no puc lluitar més contra el meu destí i el meu interlocutor comença a obrir la boca 
per parlar-me. No tinc res per defensar-me, ni justificació, ni excusa… Sʼha acabat el bròquil… Finalment que 
els bombin a tots ells, ara se me'n fot tot lo que pugui passar si hi ha un després. I quan, per fi, es decideix a 
parlar, la profede català em diu amb un aire dʼassassina: Galdric, has fet la redacció pel Premi Sambori ???

Galdric Mayol 3a

PRIMER PREMI DE SECUNDÀRIA
DEMARCACIÓ CATALUNYA NORD – GIRONA
PREMIS SAMBORI



EspaiBressolaAlumnat

Lʼhome Llop
La malaltia salvatge 
més cruel que la pesta.
La lluna sʼomple
I agafa tot el que queda
De la humanitat meva. 
Licantropia, 
La difícil situació
Que mʼimpedeix viure.
Per desgràcia lluna,
Sàpigues que només
Una bala de plata,
Tirada en el moment adequat,
Pot calmar
la meva ànima condemnada.

Era una vegada una goma  que  vivia  a 
lʼestoig de lʼEva. Tenia un amic, el llapis. El 
bolígraf negre i el bolígraf blau eren 
enamorats. Els dos Blancos eren els millors 
amics del món però el Blanco verd era molt 
malalt. El feltre negre i les tisores també 
eren molt amics... Vivien molt bé a lʼestoig 
de lʼEva però un dia tothom es va posar molt 
trist!  El Blanco es va morir durant la classe 
de francès!
" La goma va cridar:
"  - Noooooo !
" El Blanco blanc va exclamar:

- Buaaaa ...... És pas just ! 
Van fer un enterrament i dos mesos més 
tard  el bolígraf negre i el bolígraf blau es 
van casar i van fer un bebè Blanco ! El bebè 
Blanco  ja feia un any  que anava a la classe 
de francès. El bolígraf blau es deia Blava i el 
bolígraf negre es deia Negro. Però avui era 
un dia especial, lʼEva anava a canviar 
dʼestoig. Lʼestoig era molt bonic i molt gran, 
era violeta però a dins eren tots excitats, 
estaven fent un trasllat, el Blanco (que ja era 
un adolescent) feia un cartró però lʼalarma 
va sonar. Hi havia una nova persona!!! Una 
clau u.s.b. blava i blanca. 
El Blanco era content perquè potser seria un 
nou amic.
Vint anys més tard el blanco i la clau u.s.b. 
es van casar i van fer dos bebès, un blanco i 
una clau u.s.b. 

I si no em creus ves a veure tu mateix, 
lʼestoig de lʼEva. És pas jo que mʼho he 
inventat !                             

El passat dimecres 28 de maig va tenir lloc l'acte 
d'entrega de premis del concurs acadèmic de poesia 
en català i occità a la Sala dels Consells del Rectorat 
de Montpeller. Enguany  el tema proposat era "Mites i 
Heroïs" i l'alumna de tercera del col·legi, Abril 
Coudougnan, amb el seu poema "L'home llop", va 
guanyar el segon premi ex-aequo. 

Abril Coudougnan
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El Blanco

Carla Sistach, alumna de Sant Galdric. 
1er premi  de joves escriptors (primària) 



EspaiBressolaLes herbes de bonaventura dʼen Manel de lʼAlbera

«Qui de la muntanya es vol enamorar / per Sant 
Joan hi ha dʼanar» 

Aquesta dita popular és una veritat com una casa. 
Sant Joan correspon al moment de màxima 
florescència de la muntanya baixa i mitjana. És en 
aquell moment que les herbes remeieres tenen la 
llur plena virtut. Un altra dita expressa aquesta 
creença: «les herbes de Sant Joan tenen virtut tot 
lʼany». Vos recordeu segurament de la història dʼen 
Manel de lʼAlbera, que nos van magníficament 
contar, cantar, musicar i teatralitzar a la Bressolada. 
Aquesta òpera fabulosa creada per en Francesc 
Bitlloch. El nostre pastor, per Sant Joan, explicava 
la composició dels ramellets de la bonaventura. A 
lʼAlbera, deia (i, podem afegir, a molts altres llocs 
del Rosselló) quatre plantes entren en aquesta 
composició: 
  - lʼherba de Sant Joan o pericó groc,
  - el mort-i-viu o mançana,
  - la sempreviva, 
  - la noguera o el roure amb les fulles dels quals 
sʼembolica el ramellet.  

En Manel explicava que per mor que aquest 
ramellet de la bonaventura tingués la màxima 
eficiència calia recollir-ne les plantes a lʼalba de 
Sant Joan quan encara eren tocades per l'aigualera. 
Ell convidava els seus amics a un gran foc prop 
dʼuna de les seves fonts. Feien festa grossa. En 
Manel solia contar algunes llegendes del temps 
passat. Tothom recorda encara avui la de la 
Guideta, la pubilla de can Parota. Can Parota era 
una masia aïllada en plena muntanya. Una nit del 
foc de Sant Joan, temps era temps, aquesta nina 
sʼhavia enamorat dʼun jove desconegut, galant i ben 
plantat. Li abellia tant que lʼhavia convidat al mas 
l'endemà mateix. Collint, a lʼalba, les herbes de la 
bonaventura esperava que afavoririen els seus 
amors. Com sempre, aquest ramellet, lʼhavia clavat 
a sobre de la porta dʼentrada de la masia. De la 
finestra estant anava mirant si venia el seu convidat. 
Guaita que guaitaràs,  aquell es feia esperar. En fi, 
pels volts de les dotze, se li presenta el galant 
esperat. Corre a la porta. El convida a entrar. El jove 
ho intenta però no pot passar el llindar. Al cap dʼun 
breu instant fuig esperitat deixant darrera seu una 

fortor de sofre. El ramellet de Sant Joan havia salvat 
la Guideta de les urpes del Maligne. 

Aquestes i tantes altres llegendes, músiques i 
cançons animaven la vetllada del Foc. I quan 
aquest, al cap dʼunes hores, sʼapagava, en Manel i 
els seus companys sʼadormien a la serena a la vora 
de les brases de la foguera tapats només amb la 
manta de pastor que tots duien. La nit era curta. 
Quan els dits de lʼalba els acariciava la cara, 
sʼaixecaven. Begut el caferot, tots anaven a recollir 
les herbes.

Malauradament no tenim més en Manel per nos 
ensenyar quines són aquestes plantes,  on les 
podem trobar. Provarem dʼajudar-vos. El mort i viu 
és el nom rossellonès pel crespinell (sedum acre, 
sedum album, sedum sediforme dels botanistes). 
Aquests sedum són comuns i es troben a les 
roques, sobretot calcàries, de la plana a la mitja 
muntanya.  Lʼherba de Sant Joan o pericó groc 
(hypericum perforatum ) és una planta força 
comuna. Es  troba als erms i pastures de la plana a 
la mitja muntanya. Però a polit! A muntanya floreix 
algunes setmanes més tard.  La sempreviva 
(Helichrysum stoechas) és també comuna. Es troba 
als erms de la plana al límit del castanyer. La 
noguera (Juglans regia) és conreada fins a la zona 
del faig. Per més detalls i fotos podeu anar a unes 
pàgines web força ben fetes. Picant a google “Flora 
catalana” hi accedireu. En el quadret que posa 
recerca piqueu el nom botànic; teniu de seguit fotos 
i descripció de la planta. Una meravella.

Per la localització de les nostres plantes he resumit i 
traduït les indicacions dʼun llibre ja molt vell però 
encara força útil: el “Catalogue raisonné de la flore 
des Pyrénées Orientales” de Gaston Gautier.  Bona 
caça sant joanesca!
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font: www.floracatalana.net
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Anem a lʼescola

SANT GALDRIC

Darrere els mòduls prefabricats de la nostra 
escola tenim un tresor. Costa de creure que 
essent una escola més aviat urbana, els nins i 
nines de Sant Galdric siguin uns experts en 
raves, bledes, faves, tomàquets... i que els verbs 
com regar, plantar, remoure, femar hagin entrat 
sense esforç en el seu vocabulari quotidià.

Sí, tenim un hort! Un cop a la setmana un grup 
d'uns 20 infants treballen l'hort just en el punt on 
l'han deixat els afortunats que hi han feinejat la 
setmana anterior. Afortunats sí! A la maternal 
s'obren uns ulls com taronges quan un infant 
sent el seu nom a la llista dels que faran 
dʼhortolans, i al primari, no hi ha temps d'acabar 
de pronunciar el nom, que els infants ja s'han 
posat drets, amb jaqueta posada (si fa falta), i 
estan a punt per anar a cercar els més menuts i 
les eines per començar.

Un munt de terra i quatre males herbes s'han 
convertit en un espai organitzat on a part de la 
terra es treballen un munt de coses : verticalitat, 
lectura, escriptura, dibuix, psicomotricitat, 
ciències, meteorologia, vocabulari, valors... i 
noves tecnologies, ja que ara les sessions 
setmanals queden recollides en un blog /
(hortbressolasantgaldric.blogspot.com).

Els fruits recollits arriben a les classes de mans 
dels orgullosos representats que els han collit, 
estirat o desenterrat. I els enciams, cols o cebes 
que s'han vist créixer no tenen el mateix gust, 
per tant els nins hi descobreixen i gaudeixen 
sabors sorprenents que potser d'una altra 
manera quedarien arraconats al plat.

I tota aquesta feinada ha estat i és feta amb les 
mans del Jean-Baptiste, un avi de l'escola que 
ens ajuda, l'Eva i l'Íngrid, que des del primer 
moment han estat els motors d'aquest projecte, 
però sobretot per més de 300 mans i manetes 
que cada dimarts, brutes de terra però 
enganxades a un nin feliç, surten de darrere els 

SANT ESTEVE

A Barcelona d'intercanvi 

El dia 9 dʼabril les classes Vallespir i Cerdanya 
vam marxar dʼintercanvi a lʼescola Roig Tesàlia 
de Barcelona. Era pas el primer cop que hi 
anàvem, de fet fou el sisè intercanvi entre les 
dues escoles.
Així doncs, a les 10 h del matí vam trobar-nos a 
lʼescola preparats per començar la nostra 
aventura. En arribar vam dinar i a la tarda els 
més grans vam retrobar els nostres companys 
barcelonins, mentre els més petits, amb timidesa 
i nervis coneixíem aquells amb qui compartiríem 
lʼestada.
Un cop acabada lʼescola va ser el moment de 
marxar a casa de les famílies, començava el 
veritable intercanvi. Alguns vam jugar a la Wii, 
altres vam passar la tarda al parc i la majoria 
vam veure el partit del Barça còmodament 
asseguts al sofà.
Lʼendemà, tornàvem a la feina. El tema que ens 
havien preparat aquesta vegada i en el qual es 
van basar totes les activitats, va ser la derrota 
catalana del 1714. La nostra missió va ser 
aconseguir queviures i entrar-lo a la Barcelona 
assetjada. Ens en vam sortir prou bé. Tan bé, 
que el darrer dia vam aconseguir representar 
amb una obra de teatre aquests esdeveniments 
històrics.
El comiat va ser molt emotiu, entre plors, 
llàgrimes i abraçades, vam dir que ens 
retrobaríem el proper curs a Sant Esteve.

Des del punt de vista de lʼequip de Sant Esteve, 
lʼintercanvi és lʼoportunitat de crear vincles 
dʼamistat amb infants amb qui comparteixen la 
mateixa llengua i cultura, tot i viure en entorns 
diferents. Els infants de Sant Esteve gaudeixen 
de lʼoportunitat de viure en una gran ciutat, 
mentre els de Barcelona coneixen un espai tan 
proper i desconegut com la Catalunya Nord.
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PRADA

Sant Jordi

A l'escola de Prada, per Sant Jordi ens mobilitzem 
com mai. És una festa molt sentida per tots. Petits 
i grans viuen cada dia amb un estat de nervis i de 
curiositat per tot allò que va succeint a l'escola. 
Enguany, especialment, hem tingut una setmana 
molt intensa i també les setmanes prèvies per 
tota la preparació que ens suposa.

Un dels esdeveniments més especials és, ben 
segur, el dimecres 23, quan el Casal del Conflent 
organitza una trobada de diferents entitats per 
celebrar aquesta diada: el dia de Sant Jordi, la 
festa del llibre i de la rosa. De bon matí i amb 
alguns pares, mares, nins i nines de l'escola hem 
preparat la nostra parada de llibres i de roses 
juntament amb tots els altres participants a la 
diada. 

Ha estat una jornada ben agradable i profitosa. S
´han venut molts llibres, força roses i sobretot 
hem obert la nostra festa de la llengua a tots 
aquells que no la coneixen i això sempre és bo. Al 
final de tot això, moltes ganes de tornar-ho a viure 
el curs vinent i molt orgullosos de la nostra escola 
i de la feina feta entre tots.

EL SOLER

El Llop (no sempre) dolent…

Els nins i nines de la classe dels Arbres de la 
Bressola de El Soler, hem treballat el personatge 
del llop a través dels diferents contes tradicionals 
que coneixien. Dʼaquestes lectures, hem tret una 
conclusió ben trista: el llop sempre és el dolent…
Aquest projecte ens ha permès dialogar sobre 
temes com el comportament, la confiança en els 
altres, les conseqüències que pot tenir el fet de 
dir mentides i la sensació dʼexclusió.

Per tancar aquest projecte (inclòs en el projecte 
de lʼany de lʼescola: El Bosc),  hem treballat el 
conte «El llop que volia canviar de color» de 
lʼOrianne Lallemand i lʼEléonore Thuillier. Els 
infants s'han adonat que el llop podia aparèixer 
com un personatge simpàtic, i fins i tot graciós!

Aquest conte, també ha estat un bon suport per a 
treballar altres continguts, com els colors i els 
dies de la setmana. Els alumnes han construit un 
cartell gegant amb capses de sabates pintades i 
han preparat i il·lustrat diferents etiquetes per 
poder explicar altre cop, de manera més visual, el 
conte del llop a partir dels dies de la setmana i 
dels colors.

Aquest material es compartirà amb els companys 
de les altres classes de maternal (els Bolets, les 
Fulles i els Castanyers). Amb aquest projecte, els 
nins i nines de maternal hauran intentat entendre 
com es pot sentir aquest pobre llop, pel fet de ser 
considerat sistemàticament com «El dolent», i 
tindran una visió més positiva dʼaquest animal 
misteriós que tan sovint alimenta els nostres 
malsons…
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NYILS

La vall de les tortugues a Sureda

El dia 25 dʼabril, el darrer dia abans de les 
vacances de primavera, els nins i nines de la 
Maternal de la Bressola de Nyils vam anar 
dʼexcursió a la Vall de les Tortugues a Sureda.
A la classe estem treballant els animals i 
teníem moltes ganes de veure les tortugues i 
dʼaprendre com viuen, què mengen i com es 
reprodueixen.
Quan vam arribar al parc ens vam trobar amb 
els infants de la Maternal de la Bressola del 
Vernet amb qui havíem quedat per fer la sortida 
junts.

El nostre guia ens va explicar que hi ha 
tortugues aquàtiques, semi-aquàtiques i de 
terra. 

Vam veure com els donaven aliments i així vam 
aprendre què mengen les tortugues.Les 
tortugues aquàtiques mengen peix i les de terra 
mengen enciam, herba, fruita, flors...

També hem après que a lʼhivern les tortugues 
sʼamaguen del fred dins la closca i dormen fins 
que arriba la calor.

Ens van explicar que per reproduir-se les 
tortugues fan ous que amaguen fent un forat a 
la terra. Vam poder observar-los.

Hem après moltes coses a la vall de les 
tortugues i ens ho hem passat molt bé!
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EL VERNET

Al Vernet, ja sem 100 !

… i… varem preveure que al final del període just 
abans de l es vacances de p r imave ra , 
organitzaríem la segona Setmana Cultural a la 
Bressola del Vernet.
Setmana de tres dies, però tanmateix, intensa. Bé, 
de fet, aquest no seria lʼadjectiu més adequat, 
potser…: entretinguda, variada, relatada, 
imaginada, viscuda, dibuixada, alimentada,… 
sentida i gaudida. I és que, no sé què en penseu 
vosaltres, però les paraules enganyen i cal que es 
complementin, és ampli el món dels sinònims! 
Com, i de la mateixa manera, cal complimentar els 
continguts, la base ideològica o lʼescala de valors 
que transmetem en el nostre dia a dia. Dʼaquí el 
perquè dʼemprar aquesta eina.
Que els i ens expliquin contes algú com lʼUlldistret. 
Que els pares sʼimpliquin i siguin els nostres 
còmplices per tal dʼoferir-nos el so i la música del 
violí, o relats de bruixes!

Que pugem crear una llegenda de Sant Jordi 
totalment alternativa, com per exemple, una en la 
qual el drac esdevé un mitjà de transport públic pel 
seu poble. Una altra on és la princesa que salva la 
vida dʼun príncep poruc i engarjolat. O, potser, una 
tercera en la qual un príncep vergonyós i reservat, 
introvertit al límit, sʼenfronta a un rei prepotent i 
despòtic per tal de casar-se amb el seu amor 
platònic.
Poder pintar i decorar amb purpurines un punt de 
llibre que els servirà per a no perdreʼs  de pàgina 
en el llibre que es compraran a la gran paradeta 
de cicle3. És que cal fer calaix per anar de 
soparet!
Tenir el plaer de menjar un Iogurt, per esmorzar, 
que ells i elles mateixos fabriquen, mmmmm amb 
encenalls de xocolata! Amb maduixetes i kiwi! Amb 
cereals ! Quin plaer pels sentits.
Poder gaudir de la música i la història amb en 
Francesc Bitlloch.
I en darrer lloc, però no menys important ni 
significatiu, tenim aquelles activitats que ens 
deixen una petjada al despatx de la Direcció. 
Avaluacions? No. Reunions amb noves famílies? 
No. Fulls de comptabilitat? No. Parlem dels 
dibuixos dʼen Ricard Dilmé i del “seu” Serrallonga, 
reflecteixen la passió per la representació plàstica, 
en format de còmic, dʼun dels herois catalans de 
primer ordre.
 I en capsa de plata, sota pany  i forrellat,  ben 
salvaguardat, el Llibre dels 100 alumnes! No lʼheu 
vist?! No us el podeu ni imaginar. Veniu! Veniu a 
veureʼns i quedareu meravellats amb el centenar 
de petjades infantils per les quals treballem trenta-
cinc setmanes lectives anuals. Per a ells i per a la 
supervivència del català a les trinxeres.

Sereu benvinguts/des.

 863, chemin de la Fauceilla  – 66100 Perpinyà – 00 334 68 53047023 – espritrunnig@gmail.com
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Joan-Pere Sunyer, o Joan Pere Sunyer (Clairà, 1943) és un poeta 
nordcatalà que va ser col·laborador a Ràdio Arrels, on durant cinc anys va 
dirigir el programa de poesia diària 'Instants Poètics'. Escriu en català des 
del 1965. Des del 1997 ha exposat, en diferents indrets de la Catalunya 
Nord, també a Girona (Fundació Valvi, abril-maig de 2007) els seus Poemes 
tridimensionals. Ha actuat en lectures de poesia i recitals poètics. Amb el 
músic Maties Mazarico i el comediant Michel Picod va participar en les 31es 
[[Nits de Cançó i Música d'Eus]] l'onze de setembre de 2010. Va passar 
molts anys com a mestre d'escola i adjunt d'alcalde d'una vila prop  de París. 
Durant aquest temps va participar en un grup de recerca-acció lingüística 
sobre la didàctica de la producció de textos, treballs publicats amb el títol de 
Former des enfants producteurs de texte, amb el Groupe de Recherche 
d'Écouen (Hachette, 1988). Ha publicat, entre altres coses, el recull poètic 
Instants (Girona: CCG Edicions, 2004) i el recull 12 fotografies instantànies 
amb la relligadora d'art Mireia Prats(Prada:autoedició, 2010).  Avui dia es 
publica a l'editorial Trabucaire: ARA, aquest recull continua i perllonga el seu 
treball amb la mateixa visió del que li sembla que ha de ser un poema, 
vehicle privilegiat de la poesia. Veniu a descobrir.

“ARA” 
86 pàgines /  10€
ISBN: 978-2-84974-195-5 /

“Defensors de la terra” de Ramon Gasch i Andreu González Castro
PVP: 20 € - Editorial Columna
Recuperant els personatges de Bon cop de falç!, els autors ens expliquen 
com la lluita dels catalans continua quan els pagesos del comtat s'aixequen 
contra l'ocupació francesa de Catalunya Nord. Quan en Joan Martí confessa 
al seu fill Miquel la veritable identitat del seu pare, aquest marxa cap al nord 
per intentar trobar-lo i es veu immers en la revolta dels Angelets de la terra. 
Mentrestant, el seu germà Jaume va a Barcelona i s'integra en la noblesa 
per mitjà d'una jove que li roba el cor. Dos germans enfrontats per la seva 
ideologia, que marcarà les seves vides per sempre.

“De cap a peus:el meu llibre del cos”
PVP: 16,90 € - Editorial Blume
Coneix la Koko i els exploradors i acompanya'ls en una aventura que 
recorrerà el teu cos de cap a peus. Al llarg del camí, coneixeràs un cervell 
molt treballador, un cor que no es cansa de bategar i un esquelet ple 
d'ossos. Un llibre ple d'activitats i jocs per compartir amb els nens i nenes. 
Participa en el joc dels sons del cos, posa a prova la teva memòria, fes un 
bigoti amb el dit, practica l'experiment de les bombolles, vés al gimnàs dels 
músculs, juga a la xarranca amb una figura humana... Aprenem i ens 
divertim, amb preguntes i respostes, activitats i jocs. Estàs a punt per iniciar 
un viatge a través del teu cos, per dins i per fora?
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Autors 
nordcatalans
a Barcelona

Tornem al
setembre!
més informació:

info@espaibressola.cat

tel. 93 518 18 55

LA BRESSOLA Associació per a lʼeducació i la cultura catalana dels infants16

A internet:
www.bressola.cat

i també a:


