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C o n t i n u a  e l  c r e i x e m e n t

Com reflecteix el gràfic, les escoles de la LA BRESSOLA

han experimentat, aquest curs 2005-2006, un importan-
tíssim creixement, el més notable de llur història fins al
dia d’avui: aquest creixement es fa palès tant en el nom-
bre d’alumnes com en nombre de classes noves obertes
i en la superfície de la majoria dels centres. Així, ja gai-
rebé s’ha arribat a la xifra de 600 alumnes (590), tot i
que el col·legi encara no ha completat totes les línies.

Aquesta tendència ens fa ser molt optimistes de cara al
futur de l’associació i, per tant, de l’ensenyament del i
en català a la Catalunya del Nord, bressol de Catalunya.
Així mateix, som conscients que ens trobem en un
moment clau de la història de LA BRESSOLA; sabem que
la oferta no satisfà tota la demanda, sabem que allà on

obríssim un centre, l’ompliríem de seguida, però
malauradament no sempre podem donar la resposta
que voldríem, i continuem amb una llarga llista d’espe-
ra a tots els centres en funcionament. 

En altres paraules, sense voler ser alarmistes, som
conscients que LA BRESSOLA corre un cert risc de
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P r e m i  B a l d i r i  R E X A C H  p e r  a  l a  B r e s s o l a  d e  S a n t  E s t e v e  d e l  M o n e s t i r

Si l’any passat va ser LA BRESSOLA del Soler, enguany
ha estat la directora de l’escola maternal i primària de
Sant Esteve del Monestir, Sra. Betty Faus qui ha rebut,
de mans de la Presidenta de la Fundació Lluís Carulla,
Sra. Montserrat Carulla i de l’Honorable Consellera
d’Ensenyament, Sra. Marta Cid, el PREMI BALDIRI

REXACH. 

Aquests premis recompensen les escoles que tenen un
paper determinant pel que fa a l’ensenyament i a la pre-
sència del català a l’escola, i són dotats amb les aporta-
cions volutàries que cada any fan els receptors del lli-
bre-nadala de la Fundació Lluís Carulla, per la qual
cosa són un reconeixement per part la societat civil més
activa en la defensa i promoció de la llengua catalana.
Des d’aquí volem donar la nostra més sincera enhora-
bona a la directora i a tot el seu equip!

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

El Vernet (Perpinyà): L’ajuntament ens anuncia la
propera atribució d’un edifici nou per a LA BRESSOLA,
que es troba en molt bon estat i permetrà a aquesta esco-
la de créixer en millors condicions. Esperem, doncs,
poder donar millor resposta a la demanda de noves ins-
cripcions. 

Càldegues: L’ajuntament presidit pel Sr. Fortuny està
procedint a la rehabilitació de la part de l’edifici que
encara no ocupa l’escola, l’ampliació està prevista pel
mes de gener de 2006. Recordem que l’escola de
Càldegues és de vital importància per al projecte de LA

BRESSOLA, ja que ha estat la primera escola catalana
transfronterera dels temps moderns. 

Sant Esteve: El Consell Municipal presidit pel Sr.
Puigmal ha atribuït una nova aula a LA BRESSOLA que
pot continuar la seua progressió. Així com és important
obrir noves escoles, també ho és ampliar les que ja fun-
cionen. Com diu la dita: tota pedra fa paret.

Prada: Una sala que servia per emmagatzemar material
s’ha rehabilitat per acollir una classe més. Prada, una de
les escoles amb més alumnes de la xarxa, també conti-
nua creixent!

Secundària del Soler: Finalment LA BRESSOLA ha ins-
tal.lat (amb finançament propi) dues aules per al
Col.legi secundari sobre un terreny cedit molt amable-
ment pel l’Ajuntament del Soler presidit pel Sr. Calvet.

Rehabilitació de l’escola de Nyils

Entre tots fem LA BRESSOL A!

Nyils: Volem agrair l’atribució pel Batlle de Pontellà –
Nyils, Sr. L. Puig, de la planta superior de l’edifici de
l’escola, gràcies a la qual podem obrir dues aules més.
Cal saludar particularment la feina duta a terme pel
Director els mestres i els pares d’alumnes que han reha-
bilitat benèvolament aquesta planta i l’han deixada en
perfecte estat per als alumnes. 

Sant Galdric (Perpinyà): L’ajuntament del Sr. J.P.
Aalduy ha procedit a la instal.lació d’aules noves en
substitució de les més antigues deixant un espai més
ample i agradable per a la mainada. Aquestes millores
de qualitat també són molt importants, ja que el benes-
tar dels alumnes és un dels principals objectius de LA

BRESSOLA.

morir d’èxit. Risc molt benvingut, tot sigui dit, però
risc, al capdavall. És per aquest motiu que avui, com
ahir, com sempre, és més necessari que mai la impli-
cació de tota la societat de banda i banda dels Pirineus:
ajuntaments, és clar, però també particulars i, especial-

ment, empreses (a través de la Fundació). Perquè LA

BRESSOLA ha crescut molt, és cert, però encara ha de
créixer. Comptat i debatut 600 alumnes són molts,
però no arriben al 2% dels alumnes de la Catalunya del
Nord. Cal, doncs, que continuem creixent.



Berta, tu has estat una dels alumnes a iniciar la
classe de sisena, ara fa 3 anys. Per quines raons vares
decidir de començar el col·legi de la Bressola?

Jo no vaig decidir d’anar al col·legi de la Bressola, van
ser els meus pares que van prendre la decisió de portar-
me al col·legi de la Bressola. Però ara, 3 anys més tard,
no me’n penedeixo d’haver anat a aquest col·legi.

Quines son les coses en aquests 3 anys que t’han sor-
près més?

M’han sorprès moltes coses. Com ser 18 en una classe
que era tot un col·legi. M’ha sorprès molt també que
hem passat de 18 a 50 i hi ha molta diferència.

Quina relació teniu amb l’equip de mestres?

És diferent depèn amb quins mestres. Hi ha mestres
amb qui si tenim un problema podem dir-ho i ells ens
ajuden, però hi ha professors a qui no els hi diem les
coses. Per contra, si es tracta de quelcom dels cursos
que no comprenem, els hi podem demanar a tots.

I amb els companys de classe: us trobeu a fora del
col·legi?

Sí, no amb tots, però amb els companys de classe ens
trobem a fora del col·legi. No només amb els de 4a, sinó
que molts cops hi ha també alumnes de 5a que venen
amb nosaltres. Amb els de 6a no, perquè encara no els
coneixem prou.

Quan acabis el col·legi, d’aquí a pocs anys, ja tens
pensat on aniràs a fer els anys de Liceu?

No, no he pensat cap Liceu. Encara no he pensat al
Liceu perquè com que hi ha gent de Prada que no pot
venir a Perpinyà ni nosaltres anar a Prada i ens haurem
de separar, no en parlem entre els companys. Jo segura-
ment aniré a un Liceu on facin català. Estaria bé català
i ciències.

Te s t i m o n i s Què els diries als nins o als pares que tenen algun
dubte per començar aquesta experiència?

Els diria que tan per mi com pels meus pares ha estat
una experiència molt positiva i que no me’n
penedeixo. Els hi diria que en parlin amb gent amb
qui tinguin relació i que estiguin al col·legi. També els
hi diria que poden venir a visitar el col·legi i així sor-
tiran de dubtes!

David Altimir

E n t r e v i s t a  a  B e r t a  R i d a u r a  i  G a l g u e r a

E s c o l e s  e n  x a r x a

Des del passat mes d’octubre, LA BRESSOLA participa
en el projecte, endegat per Vilaweb, Escola Catalana i
Òmnium Cultural, Escoles en xarxa. 

Així doncs, el Col·legi de Secundària del Soler té el
seu propi bloc (o weblog), que es pot consultar des de
qualsevol lloc del món, en el qual expliquen les seves
activitats i comparteixen les seves experiències. 

En aquest projecte hi participen escoles d’arreu dels
Països Catalans, de tal manera que s’afavoreix la crea-
ció d’una veritable xarxa de complicitats entre alumnes
de tots els territoris. En el cas de LA BRESSOLA això té
moltíssima importància, no només per als nostres
alumnes, que així veuen com el català és realment una
llengua que els pot obrir moltes portes, sinó també de
cara a donar-nos a conèixer a tots els racons del país:
des d’Alcoi (IES  Pare Vitòria), fins a Formentera
(IES Marc Ferrer). 

Creiem que projectes com aquest ajuden a vertebrar,
en aquest cas, en l’univers virtual, la comunitat cultu-
ral catalana (que, afortunadament, ben aviat veurà
formalment reconeguda la seva existència amb el
domini .cat!).



gràfiques... es tracta d’una mena d’introducció a la
Catalunya Nord, un territori sovint força desconegut
pels catalans del sud. I després l’exposició se centra
amb profusió d’imatges i textos en el projecte de LA

BRESSOLA. Hi ha la història de LA BRESSOLA, des del
naixement l’any 1976, passant per les etapes de crei-
xement fins a la situació actual. I també hi ha les pers-
pectives de futur, i una especial atenció al sistema
pedagògic i d’immersió lingüística de LA BRESSOLA.
En definitiva, es tracta d’una magnífica oportunitat de
conèixer com es recupera a l’escola el català entre els
infants i joves de la Catalunya Nord, després que
durant uns anys pràcticament se n’interrompés la
transmissió familiar. 

È x i t  d e  l a  i n a u g u r a c i ó  d e  l ’ e x p o s i c i ó  s o b r e  l a  B r e s s o l a

LA BRESSOLA I LA CATALUNYA NORD: UNES ESCOLES PER

A UN PAÍS és el títol de l’exposició que es va inaugurar
el mes d’octubre passat a la seu del Districte de
Gràcia de Barcelona. La inauguració va comptar amb
força presència de públic i molts mitjans se’n van fer
ressò. A partir d’ara l’exposició, que el gener visita la
Catalunya Nord, és a disposició de tots els municipis
i ens locals que donen suport a LA BRESSOLA i de les
entitats  i altres institucions.

Joan Pere Le Bihan, director general de LA

BRESSOLA, Ricard Gené, president de la Fundació LA

BRESSOLA, Ricard Martínez, regidor del Districte de
Gràcia, i Jaume Roure, batlle adjunt de Perpinyà, van
presentar l’exposició davant els assistents que
omplien la sala, entre els quals molts socis dels amics
de LA BRESSOLA. Els AMICS DE LA BRESSOLA i LA

BRESSOLA han organitzat aquesta exposició, que ha
estat finançada pel Districte de Gràcia i la Regidoria
de Drets Vivils de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta regidoria organitza anualment el programa
"10x10: drets humans a la ciutat", dins el qual es va
incloure l’exposició. 

Després de la inauguració del dia 18 d’octubre, l’ex-
posició va romandre dues setmanes a la seu del
Districte de Gràcia. Durant aquesta quinzena a més
dels mitjans de comunicació locals de la Vila de
Gràcia, se’n van fer ressò de la presència de l’exposi-
ció mitjans com el diari El Punt, la televisió BTV i la
xarxa de televisions locals, els diaris electrònics
Vilaweb i La Malla i la web entitats.info. Així,
doncs, l’exposició i els seus continguts ha despertat
un notable interès. LA BRESSOLA I LA CATALUNYA

NORD: UNES ESCOLES PER A UN PAÍS comença amb una
explicació a grans trets de la Catalunya Nord, amb
referències històriques, lingüístiques, culturals, geo-

D’esquerra a dreta, J. P. Le Bihan, Ricard 
Martínez, Jaume Roures i Ricard Gené

9 de gener/15 de gener
Sant Esteve del Monestir (Rosselló)

17 de gener/31 de gener
Cerdanyola del Vallès 

20 de febrer/17 de març
Universitat de les Illes Balears (Mallorca)

22 de març/8 d’abril
Prada de Conflent

Segona quinzena d’abril
Corbins (Segrià)

Segona quinzena de maig
Districte de Sant Andreu, Barcelona

Octubre
Premià de Mar (Maresme)

Novembre
Manacor (Mallorca)

Calendari 2006 provisional de l’exposició 
de LA BRESSOLA



Novament, des de LA BRESSOLA hem fet un calendari
per a l’any que comença. 

Hem canviat (millorat, creiem) el disseny respecte al
d’anys anteriors. L’hem volgut més clar i més nítid i,
com no podia ser d’altra manera, n’hem fet els nos-
tres nins i nines els principals protagonistes. Amb els
anys, confiem que el repàs dels calendaris successius
mostrarà, de manera més eloqüent i emotiva que
qualsevol gràfic, el constant creixement de LA

BRESSOLA. Només cal comparar la foto del col·legi
amb la de l’any anterior... i encara les que han de
venir!

També hi trobareu les ja tradicionals fotos amb el
Barça i amb la USAP. Enguany, la visita al Barça,
com podeu llegir més avall, va tornar a ser un èxit cla-
morós: l’equip va posar amb tots els seus cracs només
minuts abans d’un partit oficial. 

També hi hem inclòs una foto de tot el personal de LA

BRESSOLA en ple, i és que si bé el que dóna sentit a les
escoles són els alumnes, sense el treball diari de pro-
fessors i professores, mainaderes, personal adminis-
tratiu, etc. LA BRESSOLA no seria possible. A tots ells,
moltes gràcies!

Finalment, i a títol informatiu, hem dedicat una pàgi-
na a algunes xifres de LA BRESSOLA. Val la pena tenir-
les sempre present. Ni hem d’oblidar el molt camí que
hem fet, ni encara menys el que ens falta per recórrer.
Fa goig veure com a la Fundació ja li fan costat enti-
tats com el Barça, sí, però també Enciclopèdia
Catalana, els supermercats Bon Preu, les Edicions
de 1984, etc. esperem que el proper any la llista d’em-
preses continuï creixent a bon ritme. La Fundació és
la millor garantia per al futur i per a la independència
de la nostra entitat. 

C a l e n d a r i  2 0 0 6

L’exposició ha visitat Sant Esteve del Monestir, al
Rosselló, la segona setmana de gener. Abans va visi-
tar, encara dins el desembre de 2005, Sarral, a la
Conca de Barberà. Tornarà a la Catalunya Nord a les
darreries del mes de març, a Prada de Conflent. Hi
ha diversos ajuntaments de les Illes Balears que hi
estan molt interessats, com els de Porreres i el de
Manacor. 

A partir d’ara mateix és a disposició de tots els muni-
cipis i dels locals que donen suport a LA BRESSOLA i de
les entitats i altres institucions. 

Us encoratgem a promoure la visita de l’exposició al
vostre municipi!



L a  B r e s s o l a  a l  c a r r e r

L a  F u n d a c i ó  L a  B r e s s o l a  s i g n a  u n  i m p o r t a n t  c o n v e n i  a m b  B o n  P r e u

El passat  4 de novembre  en Joan Pere Le Bihan,
l'Aleix Andreu i en Ricard Gené van acudir a la seu
dels supermercats Bon Preu (cadenes Esclat, Bon
Preu i Orangutan) per a la firma d’un conveni d'ad-
hesió a la FUNDACIÓ LA BRESSOLA.

El conveni és un catàleg obert de possibles accions.
Entre les quals destaca la referida adhesió, amb una
aportació anual de 300 euros i la inserció de forma
més o menys regular de publicitat  al butlletí de LA

BRESSOLA (com en el número 33); per tant, doncs,
estem davant d’una contribució prou rellevant.

Per altra banda, es va acordar que en Joan Pere Le
Bihan i el sr. David Poudevida (responsable de marke-

ting de Bon Preu) es coordinarien a fi que un repre-
sentant comercial de l'Associació Fem Feina, que
agrupa unes 40 empreses nordcatalanes que utilitzen el
català en els seus productes, puguin establir algun con-
tacte amb els responsables de compres de Bon Preu.

Aquests són alguns dels acords més destacats a què es
va arribar: 

• Distribució de vals de descompte vàlids als establi-
ments del Grup Bon Preu per a les famílies, asso-
ciats i altres persones vinculades a la tasca pedagògi-
ca de LA BRESSOLA i de les entitats que li donen
suport en la forma que ambdues parts considerin més
adhient. 

• Inserció de publicitat del Grup Bon Preu al butlletí LA

BRESSOLA, d’acord amb les necessitats de l’estratègia
de marketing i promoció del Grup Bon Preu.

• Inserció d’un reportatge sobre LA BRESSOLA a la
revista per als clients del Grup Bon Preu.

Aquest Conveni s’estableix per un termini inicial d’un
any, prorrogable de forma tàcita i indefinida per anua-
litats successives mentre no es produeixi la seva renún-
cia per part de qualsevol de les parts sotasignades. 

Com veieu, doncs, una magnífica manera d’acabar
l’any!

Un anys més la parada dels AMICS DE LA BRESSOLA a
la Fira d’Entitats de l’11 de setembre, que organitza
de manera exemplar el col·lectiu Gent de la terra, al
passeig Lluís Companys, va tenir força èxit. Durant
tota la jornada la parada va ser molt concorreguda, i els
visitants es van mirar el materials de LA BRESSOLA amb
interès. Cal destacar que molts dels visitants van dema-
nar informació sobre la manera de col·laborar amb LA

BRESSOLA. Entre les visites més destacades hi va haver
la de Joan Laporta, president del FC Barcelona. El
club blaugrana va signar un conveni de col·laboració
molt fructífer amb la Bressola, que esperem que es
pugui renovar d'aquí a poc. 

Però, més enllà dels resultats materials de la parada,
hi vam poder copsar una vegada més una realitat
intangible molt satisfactòria. LA BRESSOLA és el refe-
rent indiscutible pel que fa a la catalanitat de la
Catalunya Nord,  desperta simpatia i confiança. La
gent hi confia, en la tasca que fa LA BRESSOLA, sap
que LA BRESSOLA és una institució educativa que fun-
ciona.

Enhorabona a tots i a totes els que ho feu possible
cada dia amb el vostre suport.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA

Benvolguts socis i sòcies dels
Amics de la Bressola

el proper dijous 2 de març, a dos quarts de
vuit del vespre (19.30) tindrà lloc, a la seu

dels Escoltes Catalans, 

carrer Mare de Déu del Pilar nº 18, baixos
(ben a prop del Palau de la Música Catalana)

l’assemblea general ordinària

com cada any, esperem la vostra assistència

I, si encara no sou socis, l’Assemblea 
és un bon dia per fer-se’n!



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

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 comar-
ca: 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 d’Amics de la Bressola us donarem tot el suport
per a portar a terme qualsevol d’aquestes iniciatives,
o d’altres. Si teniu ganes de col·lborar, poseu-vos en
contacte amb nosaltres!

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

E s t r e n e m  w e b !

F E
U -

V O
S

Des principis de novembre ja és plenament operatiu
el nou web de LA BRESSOLA. N’hem millorat el dis-
seny, la consultabilitat, i hi hem afegit una secció
principal de notícies, que anirem actualitzant sempre
que calgui. No cal dir que hem mantingut tots els con-
tinguts de l’anterior web, tals com la pedagogia de les
escoles, les preguntes freqüents, o la llista d’ajunta-

ments socis. Per altra banda, qualsevol
suggeriment o proposta que ens ajudi a
millorar serà molt benvingut.  Igualment,
si hi trobeu a faltar res, no dubteu a
comunicar-nos-ho de seguit.

En aquests moments estem treballant en
el nou web dels Amics, que esperem que
estarà en marxa ben aviat. 

No cal dir que tan aviat com sigui possi-
ble ens passarem al domini .cat, l’apro-
vació del qual celebrem, ja que ho consi-
derem una fita, per al nostre país, molt
més important del que pugui semblar a
primera vista. En aquest sentit no és bal-
der recordar que LA BRESSOLA, en la
figura del seu director general, Joan Pere
Le Bihan, ha donat suport, des del pri-
mer dia, a la Fundació Puntcat. Així que

tinguem les noves adreces, us les comunicarem de
seguit!

No oblideu que, si voleu estar informats permanent-
ment de les notícies i novetats de la nostra associació,
només ens heu de sol·licitat l’alta a l’Infobressola, i
us hi apuntarem.



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. 


