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El lema d’enguany és “Hi tornem amb l’ànim alt” · La major part d’actes es 

faran demà al parc de l’estany de Sant Esteve del Monestir 
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Les escoles immersives la Bressola fan demà la dissetena Bressolada, la festa que organitzen 

anualment i que havia estat aturada durant dos anys a causa de la pandèmia. Es farà al parc 

de l’estany de Sant Esteve del Monestir a partir de les 10.00, i és oberta a alumnes, 

famílies, mestres, socis i tothom que hi vulgui anar. 

Tot i que la Bressolada és demà, l’obertura oficial és aquesta tarda a les 18.30 al Mas 

Rosselló, a Canet de Rosselló. Hi aniran personalitats polítiques i culturals, entitats, 

professionals i representants de les associacions de famílies i serà el primer acte de la Bressola 



al Mas Rosselló, l’equipament que l’any que ve es convertirà en el segon Col·legi de La 

Bressola. 

Dissabte a les 10.00 hi haurà el pregó de festa, a càrrec de Maria-Àngels Falqués, 

cofundadora de la Bressola i fundadora de l’Editorial Trabucaire. Després del discurs, la 

mainada farà la cantata de l’Animalari Urbà: cantaran els poemes musicats del poemari 

infantil i juvenil Animalari, d’Enric Larreula. 

Enric Larreula: “El bilingüisme és mortal, portarà el català a l’extinció” 
Al migdia, hi haurà una fideuada popular i parades de menjar i beguda organitzades per les 

escoles i associacions de famílies. També hi actuaran els Castellers del Riberal, el Ball de 

Bastons i els Sorollosos d’Aire Nou de Bao. La jornada continuarà amb un espectacle de 

Tortell Poltrona a les 14.00, i, a les 15.00, els alumnes més grans oferiran jocs tradicionals 

als més petits. 

És previst que a les 16.00 hi hagi una xocolatada popular i l’actuació de l’artista Ramon 

Gual. A partir de les 17.00 hi haurà una sessió de punxa-discs i animació en directe. A més, 

durant tota la jornada, també hi haurà una mostra d’entitats de Catalunya Nord. 

 

 
 

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-enric-larreula-catala-creu-sant-jordi/


El lema de la Bressolada d’enguany és “Hi tornem amb l’ànim alt”. Segons que ha explicat la 

Bressola en un comunicat, és un joc de paraules per a expressar “el desig de viure una nova 

jornada festiva i reivindicativa” després d’aquests anys en què s’havia aturat i, alhora, posar 

èmfasi en el mot “animal”, el protagonista de la Bressolada d’enguany, amb l’Animalari 

Urbà. El cartell de la Bressolada d’enguany és un disseny de Dorian Mestres, pare d’un 

alumne de la Bressola de Pesillà. 

 
 

 
 


