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Editorial

Al darrer número d'aquest butlletí, us anunciàvem l'obertura de quatre noves classes. Aquest creixement, 
fruit de nombrosos esforços, tant dels equips com del Consell d'Administració, implica la necessitat de 
millores serioses pel que fa als locals, per mor de poder donar un seguiment a aquest increment d'efectius. 
Heu de saber que avui La Bressola té obertes negociacions amb tots els municipis on tenim escoles. 
Algunes reformes ja són programades i tenen data d'execució, d'altres encara nos demanaran molta 
capacitat de negociació. Però si bé les dificultats són tossudes, nosaltres sem obstinats i no escatimarem 
esforços per a superar-les, tant pel que fa a les escoles existents com per a aconseguir obrir noves escoles 
allà on hi hagi demanda.

Paral·lelament a aquest treball, hi ha el combat legislatiu, on totes les llengües territorials topen, un cop i 
un altre, amb la manca de reconeixement legal. Actualment la reforma del col·legi proposada pel Ministeri 
d'Educació Nacional genera, amb l'oblit de les anomenades «langues régionales», un nou buit legal que fa 
preveure el pitjor dels avenirs per a l'ensenyament del català en els centres de secundària públics.

En aquest context, La Bressola només té una opció: treballar en tots els fronts. Treballar amb els municipis, 
amb les diferents institucions públiques, amb la resta d'homòlegs d'escoles immersives per mor de 
reivindicar els drets lingüístics i, evidentment, treballar a l'escola. Treballar de manera conscienciosa i 
constant.

En les pàgines d'aquest butlletí trobareu exemples del treball de qualitat, com l'article de la Cecília Caralt, 
mestra de Sant Galdric, on us ofereix el resum d'un treball de recerca d'alt nivell, guanyador del Premi 
Catalunya Nord atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans a la Nit de Sant Jordi d'Òmnium Cultural; o com 
el recull dels diversos premis atorgats enguany a alumnes i antics alumnes de La Bressola. Trobareu 
exemples de la constant reflexió sobre la llengua, en la nova rúbrica Llengua, que estrenem en aquesta 
edició i exemples del treball de dinamització cultural amb diverses experiències explicades en la rúbrica De 
portes enfora. També podreu seguir alguns exemples de la tasca educativa dels nostres centres, com els 
intercanvis escolars, les sortides de Classe Verda i altres experiències.

Tot aquest treball vol contribuir a mobilitzar el nostre entorn per la defensa de la dignitat de la llengua 
catalana. Especialment ara, quan alts càrrecs polítics fan declaracions lamentant i condemnant públicament  
la destrucció de tresors arqueològics a Mossul o a d'altres indrets del planeta mentre que ells mateixos 
observen tranquil·lament o, fins i tot, participen activament en la destrucció de la nostra llengua.

La darrera edició de La Bressolada, amb una forta participació, va ser l'aparador d'aquesta tasca constant, 
de tots els que formem part de La Bressola, per mor de fer-nos sentir, per mor de fer saber que sem ben 
vius i amb ganes de fer avançar la llengua i el país.

Gerard Thorent
President de la Bressola
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Amics de la Bressola

Enllaçats per la Llengua
 
Des dels Amics de la Bressola ens felicitem especialment 
pels resultats de les eleccions municipals i autonòmiques 
que hi ha hagut al País Valencià i a les Illes Balears.

Uns resultats que obren un camí d’il·lusió i d’esperança 
vers la recuperació de la normalitat de l’ús i de 
l’ensenyament del català.

També volem fer evident que aquests bons resultats no 
solament són una victòria allí on s’han produït, sinó que 
són un victòria de tota la comunitat catalanoparlant. 
Gràcies a aquests resultats, avui la Bressola és més 
forta que abans.

I volem fer una crida a la responsabilitat de les forces 
polítiques que han aconseguit el canvi polític per tal 
que, independentment de les diferències polítiques 
que hi pugui haver entre ells, facin un pacte per 
assegurar la recuperació dels mitjans de comunicació 
en català, per la normalització de l’ús de la llengua, i 

Antics Alumnes de lA BressolA 
s'ofereixen per fer 

cAngurs (BABy sitting) 
i clAsses de reforç 

en cAtAlà

Per a més informació
podeu contActAr AmB lA

secretAriA de lA BressolA 
tel: 00 33 468 665001

sobretot per tal de garantir que cap nen o nena no es 
quedi sense poder fer l’ensenyament en català.

En aquesta línia de treball en xarxa de totes les persones 
i entitats que lluitem per la recuperació i normalització 
de l’ús i l’ensenyament del català arreu dels Països 
Catalans, des dels Amics de la Bressola volem agrair 
a la Plataforma d’Enllaçats per la Llengua i a totes les 
entitats d’arreu de la nació que en formen part, la seva 
assistència a la nostra festa anual, la Bressolada.

Perquè la presència a la Bressolada d’aquests 
representants d’entitats del Principat, de les Illes, 
del País Valencià, i de la Franja, que entenem com un 
reconeixement a la tasca que la Bressola està portant 
a terme des de fa gairebé 40 anys, fa que ens sentim 
més forts i amb més ganes de seguir construint el 
nostre futur en català.

Som molts més dels que ells volen i diuen! 

Aleix Andreu i Oliver
President
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Bressolada 2015

La gran festa
En la seua 12a edició, La Bressolada 2015 s'ha convertit 
en una de les festes més reeixides de la història de La 
Bressolada, tant a nivell de participació com a nivell 
institucional. Tots sabem que l'èxit de La Bressola depèn 
de tots nosaltres, famílies, personal, associacions de 
pares d'alumnes, socis, amics...

El dissabte 30 de maig de 2015 va ser un dia fantàstic 
on petits i grans vam poder gaudir d’un munt de bons 
moments, riures i alegries. L'aportació del GROS granet 
de sorra de cadascú va fer que tot sortís ben rodó!

Just després de l’obertura oficial de la festa, començava 
l'espectacle dels nins de La Bressola anomenat “VINE 
A JUGAR AMB LA LLENGUA”. Un públic molt nombrós 
s'havia desplaçat per descobrir un espectacle en 
format de cantata al voltant de diversos significats del 
mot CARTA. Una representació senzilla i molt bonica 
de la riquesa de la nostra llengua.

La cercavila bressolaire prenia el relleu de la festa, 
passejant-se pels carrers del centre ciutat de Perpinyà. 
Una cercavila molt participativa on es va poder gaudir 
d'una bonica mostra de cultura popular amb l'actuació 
de geganters, castellers, capgrossos creats per les 
escoles i de l'actuació de la colla bastonera del col·legi 
Pompeu Fabra de La Bressola, els Bastoners del 
Soler (veure p.7).

Tornant a la passejada del Palau del Congressos, el 
formiguer de les parades de les associacions de pares 
d'alumnes treia fum, les taules pel dinar sota els 
plàtans estaven plenes, tothom gaudia d'un  moment 
personal i col·lectiu a la vegada.

La tarda arrencava amb l'espectacle per a la canalla 
“Fem una Festa” protagonitzat per en Jordi Tonietti. 
L’actuació castellera que va seguir posava de manifest 
la gran qualitat de les colles nord catalanes. 
I, per concloure aquesta jornada forta en emocions, 
descobríem o redescobríem el concert d'Els Catoocats, 
el grup de música del col·legi Pompeu Fabra de La 
Bressola (veure p.7) que versionen els temes més 
famosos del pop-rock català.

La Bressolada és l'aparador de La Bressola i de la 
vitalitat de la llengua, de la cultura i de les tradicions 
al bell mig de Perpinyà.
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De portes endins

En una classe de maternal...
Aterrar en un grup on alguns dels membres et doblen 
l'edat, i tothom parla i domina una llengua diferent 
de la materna, pot semblar un procés dur per a una 
ment adulta, però es realitza amb naturalitat a les 
classes de maternal. 

Organització tetranivell, educació infantil, immersió 
precoç en llengua catalana. Aquestes tres característiques 
són ingredients gairebé màgics per adquirir, transmetre i 
estimar una llengua, una cultura, uns valors i una escola.

Quatre nivells d'edat en una mateixa aula. Nins i 
nines de 2-3 anys, per als quals tot és nou i són a la 
porta d'entrada d'un món desconegut. Quan aquests 
naixien, els seus companys, que ara són grans del 
grup classe, estaven passant pel mateix procés. Una 
classe esdevé així una micro-societat, on cadascú troba 
un rol, i estableix unes relacions en funció de la seva 
personalitat i de la seva edat.

Els resultats i efectes de barrejar diferents edats dins 
d'una mateixa aula, s'han descrit i estudiat principalment 
en grups de primària. En l'educació infantil, no són fàcils 
de veure ni quantificar, però no per això són menys 
importants i sorprenents.

La immersió en llengua catalana comença el primer dia 
que un infant de 2 anys entra a la classe. Aleshores 

Aquest article és una presentació de la recerca de la Cecília Caralt, mestra de La Bressola de Sant Galdric: Adquisició d'una L2 en grup. Factors 
i influents per l'ús, la motivació i la qualitat de la llengua. Estudi longitudinal en una classe maternal multinivell. Guanyador del premi 
Catalunya Nord, atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) a la Nit de Sant Jordi d'Òmnium Cultural Catalunya Nord

entra en joc tot el grup; els adults, els companys que 
fa temps que coneixen l'escola i llengua, i els companys 
igualment acabats d'arribar.

Així doncs, tres ingredients, un espai, només cal 
començar la combinació. Durant tres anys s'ha observat 
una classe de maternal. S'han escollit diferents ítems 
centrats en la llengua,  en les relacions de grup, la 
creativitat, l'expressió emocional i la concentració.

Com que es tracta de l'etapa d'educació infantil, el 
contacte i aprenentatge de la llengua d'immersió 
(L2) és exclusivament oral. Aquí juga un paper clau 
l'automaticitat, que és la recerca que es fa dins de 
lèxic mental, sense que els individus se n’adonin, per 
poder-se expressar correctament en una llengua. A 
més, en aquesta edat la llengua s'aprèn de manera 
implícita, vivint la llengua, vivint en català. 

Hi ha una retroalimentació positiva entre la qualitat de 
la llengua i l'ús d'aquesta. Com més nivell de llengua, 
més s'usa i aquest ús en fa augmentar encara més el 
nivell. També es generen més ganes de millorar-la i 
transmetre-la (motivació). I les reaccions en cadena 
continuen: amb els grans amb un bon nivell de llengua 
i plaents de parlar-la, els petits tenen més referents 
per aprendre lèxic i vocabulari de manera implícita i 
l'automaticitat cada vegada és més ràpida i natural. 

Cecília Caralt Badia
Mestra de la Bressola de Sant Galdric
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De portes endins

En aquest procés d'observació, l'evolució de les 
relacions de grup s'ha entrellaçat amb la de la llengua. 
A mesura que les relacions entre els membres del grup 
s'han anat enfortint, s'han anat creant cada vegada més 
relacions de dependència positiva, de responsabilitat 
individual i de grup(1). Aquests efectes han contribuït a 
millorar el nivell de llengua, però també han repercutit 
en molts d'altres aprenentatges i aspectes claus per 
l'educació infantil.

El desenvolupament emocional no es pot deslligar de 
l'aprenentatge d'una llengua, ni de la socialització en 
una aula d'educació infantil. El llenguatge esdevé el 
mitjà per transmetre les emocions i aquestes guien 
alhora de decidir la implicació en els aprenentatges. 
I aquí apareix un altre cercle de reaccions: si un 
aprenentatge (per exemple aprendre o millorar 
l'expressió en L2) esdevé una experiència 
emocionalment positiva, augmenta la motivació 
de continuar i millorar aprenent. En aquest cas, com 
que la llengua és un mitjà de comunicació social, 
augmenta també el benestar dins del grup. Més 
benestar i cohesió de grup facilita les relacions de 
cooperació i aprenentatge contagiat. Quan una 
part dels coneixements provenen dels companys 
de classe, aprendre esdevé una experiència 
emocionalment positiva. 

Referent a l'atenció, aquesta ha augmentat paral·lelament 
al nivell de llengua, cosa esperable si cada vegada més 
nins del grup comprenen i s'expressen millor en L2. Per 
altra banda, la creativitat ha seguit un procés fluctuant 
lligat a la personalitat dels infants.

Fins aquí un concentrat, del resultat de combinar 
els tres elements (organització tetranivell, educació 
infantil, immersió precoç en llengua catalana) en un 
“laboratori”. Aquesta “recepta” d'investigació es pot 
millorar i ampliar afegint grups a l'estudi. Poden ser 
grups amb els mateixos ingredients o amb variants 
d'aquests (canviar el nombre de nivells dins d'una aula, 

grups de primari, immersió en una altra L2). També es 
poden ampliar els anys d'estudi, seguint el mateix grup 
o seguint els infants al llarg de la seva vida escolar.

De la mateixa manera, l'accent pot recaure sobre altres 
tipus d'aprenentatges o d'ítems. Estudiar les relacions 
de grup en contextos socio-econòmics particulars 
(ja siguin desfavorables o elitistes), l'aprenentatge i 
estima cap a una L2 en zones o contextos on aquesta 
és una completa desconeguda, etc.

Finalment agrair i animar. Agrair a tots els actors que han 
fet possible aquest estudi (infants, famílies, companys 
de feina i La Bressola) i als tutors i institucions que han 
ajudat a plasmar-lo i a explicar-lo. I animar a observar, 
valorar i investigar. Compaginar una feina diària davant 
d'una classe de vint i escaig nins amb la investigació no 
és fàcil, però és apassionant i gratificant. 

(1) Efectes descrits Jonshon & Jonshon (1999) dins dels grups multinivell.

Biliografia
Johnson, D. W., & Johnson, R. (1999). Learning together and alone: 
Cooperative, competitive, and individualistic learning (5th ed.). Boston: 
Allyn and Bacon.

tm
t'agradarà molt

ad

Fast Foodeu... lentament

Snackeu... però assaborint
receptes originals amb

productes de la terra

A casa nostra el menjar és d'una 
altra manera 

SALADES
PANINIS
HAMBURGERS
SANDWICHES CHAUDS
SOUPES - GRATINS
BOISSONS

AMANIDES
PANINIS

HAMBURGUESES
ENTREPANS CALENTS

GRATINATS - SOPES
BEGUDES

CUISINE DU MARCHÉ
PRODUITS LOCAUX

Fast foodez... mais doucement

Snackez... mais en savourant des
recettes originales élaborées avec 
des produits locaux de qualité 

 
Chez nous, la pause repas,
c'est autrement !

Sur place - à emporter Aquí - per emportar

FNAC

PRESSE

G. Lafayette

POSTE

CUINA DE MERCAT
PRODUCTES DE LA TERRA

21 Bd CLEMENCEAU
66 PERPINYA

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Im

p 
Au

tre
Pa

ge
 P

ra
de

s 
:  

04
 6

8 
96

 2
6 

03



Associació per a l'educació i la cultura catalanes dels infants· 7 ·

De portes enfora

Cultura popular a La Bressola

Uns dels objectius principals de La Bressola és fer 
viure la cultura i les tradicions catalanes arreu del 
territori nord català. Evidentment, l'escolarització 
dels infants en immersió lingüística ajuda molt, com 
també els tallers de cultura popular a les escoles, la 
celebració de festes... Però, i fora de l'àmbit escolar? 

Enguany, després de quatre anys d'assajos, els alumnes 
del taller d'orquestra del col·legi Pompeu Fabra de La 
Bressola han decidit oficialitzar-se amb el nom Els 
Catoocats. Aquest grup el formen una quinzena de 
joves que participen amb entusiasme cada setmana 
en el taller de música del col·legi versionant els temes 
més famosos del pop-rock català. Aquest any, ja han 
actuat en diverses ocasions, com a l'estadi de rugbi 
a XIII dels Dracs Catalans, Gilbert Brutus, abans del 
partit de la catalanitat. També, els hem pogut escoltar 
a l'Identi'Cat a Bao, poc abans del concert del grup 
Txarango i XEIC! I, recentment, han actuat davant 
de totes les escoles de La Bressola, tot el personal, 
famílies, alumnes... a La Bressolada 2015. Tot un èxit!!! 

A La Bressola, també tenim una colla bastonera: 
Els Bastoners del Soler. De fet, és l'única colla 
bastonera actual a Catalunya Nord! Aquesta colla 
també ha sorgit enguany gràcies a un dels nombrosos 
tallers que s'organitzen al col·legi Pompeu Fabra de 
La Bressola. El bateig de la colla va tenir lloc durant 
la festa de nadal del poble del Soler. També han 
actuat pel partit de la catalanitat a l'estadi Gilbert 
Brutus, sense oblidar llur participació en la cercavila 
bressolaire pels carrers del centre ciutat de Perpinyà 
el dia de La Bressolada, una actuació molt remarcable 
per la qualitat dels balls realitzats!

D'altra banda, les escoles de La Bressola s'impliquen 
en la participació de les festes i als actes organitzats 
a Catalunya Nord. En el cas de Sant Jordi, per exemple, 
l'escola de La Bressola de Prada participa en la fira 

del llibre de la vila de Prada de Conflent. Els nins, 
acompanyats de l'Associació de pares d'alumnes de 
l'escola, Mainatges, munten una parada on es poden 
trapar llibres i roses. Una festa que està arrelant 
força aquests darrers anys a la vila de Prada.

L'escola de La Bressola de Sant Galdric també 
ha participat al mercat del llibre organitzat per 
l'ajuntament de Perpinyà situat al centre ciutat. 
L'Associació de pares d'alumnes de l'escola, Fem 
Pinya, participa activament en aquesta festa amb 
una parada guarnida de llibres i de roses.

Tot això només és una petita mostra de l'expansió de 
La Bressola fora de les aules. És primordial mantenir 
vives la cultura i les 
tradicions catalanes 
fora de l'àmbit 
escolar. Portar-les 
a una normalització 
en el seu ús més 
quotidià és uns dels 
objectius importants 
de La Bressola, on 
cada granet de sorra 
compta. Així doncs, 
felicitem els nins i 
nines de La Bressola, 
així com llurs 
mestres i professors 
i la implicació de les 
diverses associacions 
de pares. Llurs 
iniciatives ajuden a 
difondre la cultura 
i les tradicions 
catalanes arreu del 
nostre territori.
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El vaig i vinc

Destaquem...
Obrir-se al món, sortir de les aules, participar, 
compartir la realitat del territori, establir nous lligams 
amb persones i entitats són propòsits que es treballen 
també a La Bressola.

Enguany, La Bressola ha participat en dues xerrades, 
una a L'Estraperlo a Sant Quirze del Vallès i l'altra 
al Terra Dolça de Sant Cugat del Vallès. Aquestes 
xerrades serveixen per a divulgar la tasca de La 
Bressola arreu dels Països Catalans. S'hi presenten 
la pedagogia utilitzada al si dels centres escolars i 
la importància de l'ús de la llengua catalana per a la 
societat nord-catalana. Unes reflexions que ajuden a 
difondre la presència i la realitat de Catalunya Nord en 
el marc del conjunt del territori català.

El GELA (Grup d'Estudis de les Llengües Amenaçades) ha 
convidat La Bressola a participar en la jornada “Replantar 
la llengua des de l'escola”. Aquesta jornada anava lligada 
amb el cicle de conferències “Implantar, suplantar, 
replantar: el català a la Catalunya Nord”. En aquesta 
jornada s'havia programat una conferència a càrrec 
de la Míriam Almarcha, professora de la Universitat de 
Perpinyà, seguida d'una taula rodona amb la participació 
d’actors del món escolar, entre els quals hi havia en Cesc 
Franquesa, director pedagògic de La Bressola. 

La Bressola ha participat també en un curs adreçat 
als estudiants de llicenciatura i màster MEEF de l'IFCT 
(Institut Franco-Català Transfronterer) a la Universitat 
de Perpinyà per explicar els principis generals i el 
funcionament pràctic del model pedagògic immersiu 
que fa servir La Bressola.

No només ens desplacem, també acollim visites a La 
Bressola. Aquestes visites permeten ensenyar in situ el 
funcionament dels nostres centres escolars, la pedagogia 
que s'hi imparteix i el ritme quotidià de les escoles.

Així, el 27 d'abril passat, vàrem tenir la visita del senyor 
Albert Bayot i Fuertes, director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament de Girona, acompanyat pel director de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà, el senyor Josep 
Puigbert, que visitaren el Col·legi Pompeu Fabra de La 
Bressola per conèixer, de primera mà, el funcionament 
dels nostres centres i els mètodes pedagògics que 
s’hi apliquen, en particular el sistema d’immersió. Una 
trobada organitzada amb l'objectiu d'estudiar vies de 
col·laboració entre el Servei Territorial d’Ensenyament 
de Girona i La Bressola i per a  establir lligams en 
matèria educativa i formativa. 

D'altra banda, enguany La Bressola ha acollit una 
quinzena de practicants del Grau de Magisteri o de 
Màster provinents de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat de Vic, la Universitat de 
Girona, la UPF-Blanquerna, la Universitat Rovira i Virgili 
i, per segon any consecutiu, tres estudiants de Tècnic 
d'Educació Infantil de l'IES Santa Coloma de Farners. 
Una oportunitat molt interessant per a aquests 
estudiants que els permet aprofundir coneixements 
educatius.

Visita del Sr. Albert Bayot i del Sr. Josep Puigbert a La Bressola
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Mas de les Alberes?  Mas “amunt del Garona”?  Com 
ho podeu llegir, el pastor i el poeta discrepen sobre el 
lloc d’origen de la tradició.  Qui sap?  Potser va néixer 
a tocar de casa... És igual. Sigui com sigui, els nins i 
nines de La Bressola feu vostre el costum d’anar a 
recollir les herbes de Sant Joan.  Ho tindreu fàcil, puix 
que pares i mestres us ensenyen a conèixer, respectar 
i estimar la natura.  Feu vostra també aquesta superba 
oda a la nostra terra que representa l’epopeia Canigó 
de Jacint Verdaguer.  

Ruta del Canigó

“Lo ram Santjoanenc”
Lo dia de Sant Joan

n’és dia de festa grossa:
les nines del Pirineu

posen un ram a la porta,
d’ençà que una n’hi hagué

d’ulls blavencs i cella rossa,
tenia una estrella al front

i a cada galta una rosa.
Un fallaire li ha caigut

a l’ull, malhaja la brossa!
n’apar un esparverot 

que fa l'aleta a una tórtora.
Lo matí de Sant Joan
la tortoreta se’n vola
se’n vola voreta el riu
a cercar ventura bona.

Un ramellet cull de flors,
millor ventura no troba,
floretes de Sant Joan,
de romaní i farigola, 

i amb elles fent una creu
del mas la llinda en corona.

Quan arriba el seu galant
a la casa entrar no gosa;

ella li diu des de dins:
· Doncs perquè et quedes defora?

· Perquè em barres lo portal
amb les flors d’aqueixa toia.

· Un ramellet te fa por?
· Me fa por d’aspi sa forma.

· No és d’aspi, no, que és de creu:
si et fa por, no ets cosa bona.
·  Doncs só el maligne esperit

que les ànimes se’n porta.
Si no fos lo ramellet

la teva fóra ma esposa;
avui jauríem plegats

en mon jaç de foc i sofre.

D’ençà que això succeí,
ribera amunt del Garona,

lo matí de Sant Joan,
des del Cantàbric a Roses,

les nines del Pirineu
posen un ram a la porta.

“Lo ram Santjoanenc”
Miquel Mayol i Raynal

Fa un any vam tractar del ramellet de Sant Joan.  Comentàrem algunes de  les tradicions que hi són lligades. 
Recordeu que Manel, el famós pastor de l’Albera, solia, a la vetllada de la nit més curta, recordar que la pastora d’un 
dels masos sota el Coll de l’Ullat s’havia salvat del dimoni gràcies al ramellet que havia penjat a la porta de casa.  
Jacint Verdaguer, el gran poeta nacional de Catalunya, s’ha fet ressò, ell també dels poders miraculosos del 
ramellet de Sant Joan.  En el primer Cant del seu famós poema Canigó hi trobem aquesta “cançó” titulada:

Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE
Porta d'Espanya  04 68 56 24 24

Gravat realitzat per Joan G. Junceda tret del llibre editat a Vic el 
1945 per l'editorial Sala
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Llengua

L'ESPECTACLE DE LA LLENGUA
Olatz de Bilbao, Coordinadora pedagògica i lingüística

-Mira! Pas llaços a les sabates! Pa...llaços! Pallassos a 
les sabates!
El nin en qüestió s'assenyala els cordons desfets i es 
fa un fart de riure mentre mou els peus com si fes 
malabars. Als companys, els costa ben bé trenta segons 
entendre l'acudit (Pas llaços! Ara!); però n'acaben rient 
i inventen un circ de sabates, vambes i peus al mig de 
la rotllana. 

Després, aquesta petita anècdota es compartirà entre 
adults al pati o al claustre o en un passadís. Somriurem 
plegats i, segurament, algú deixarà anar que caldria 
fer una llista amb totes les sortides divertides que 
ens regalen (ens regalen? A nosaltres?) els mainatges. 
Serà bonic llegir-la quan estiguem estressats, escrivint 
avaluacions o programant competentment.

I així s'abaixa el teló de l'espectacle de la llengua.
Però tornem-lo a apujar.

-Mira! Pas llaços a les sabates! Pa...llaços! Pallassos a 
les sabates!
El nin en qüestió acaba d'apropiar-se de la llengua i, a 
més a més, en gaudeix. Podem aspirar a alguna cosa 
millor? La creació i el gaudi lingüístic no són l'anècdota. 
Són l'objectiu. 

Portem la immersió a les venes, sabem que els nostres 
esforços per retornar la llengua passen per ocupar el 
màxim d'espais possibles on garantir l'aprenentatge, 
l'ús i la naturalitat d'aquesta. Hi ha els espais palpables 
on ja provem de treballar amb cura, però també espais 
que atenyen el fons que se'ns escapen.

Retornar la llengua no vol dir únicament poder parlar, 
escoltar, conversar, llegir i escriure en aquesta llengua. 
Vol dir crear un vincle afectiu amb la llengua, no només 
pel que aquesta  representa, sinó pel que la llengua ENS 
significa, ens desenvolupa, ens explica, ens compromet 
i ens nodreix. Vol dir fer-la nostra i fer-nos seus.

La llengua, doncs, ens ha de ser íntimament útil i és en 
aquest espai on la creativitat és vital. No una creativitat 
reservada als moments de joc o d'aproximació a la 
literatura, sinó arreu. 

La creativitat ens empeny fora de les normes establertes 
i, encara més important, d'un paper passiu, ens revela 
matisos, ens fa flexibles i competents lingüísticament. 
I, en un pont de dues direccions, la llengua també 
s'enriqueix. 

I com es fa això? 
En primer lloc cal situar la llengua en el lloc que 
li correspon i desenvolupar-la per mitjà del plaer, 
l'optimisme, la dignitat, la humilitat... per mitjà dels 

valors que també ens desenvolupen com a persones i 
col·lectivitat. 
Cal programar el joc; però, sobretot, cal jugar, jugar i 
jugar constantment  i ser sempre a l'aguait per treure 
profit d'aquestes mil petites anècdotes que succeeixen 
cada dia i que no són anècdota, són ESPECTACLE.

Un espectacle del qual en som públic i actors.
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Alumnes

Guardons
Enguany, alumnes i antics alumnes de La Bressola 
han vist els seus treballs guardonats en diverses 
convocatòries literàries. 

La Lucia COIRA, alumna de Tercera del Col·legi, amb 
el text EL FORMIGUER, planteja una reflexió sobre 
l'individu dins la societat, la possibilitat o no de ser 
qualcú i de fer un camí propi, tot ambientat en un 
vespre força particular en companyia d'un desconegut, 
aparegut com per atzar.

Aquest text va merèixer el premi Joves Escriptors, 
en la Categoria Col·legi, de la Nit de Sant Jordi 
d'Òmnium Cultural Catalunya Nord.

Novament Lucia COIRA, aquest cop amb el poema 
MA NACIÓ, MA LLENGUA, torna a abordar la dimensió 
de l'individu, del camí propi, de la llibertat d'elecció, 
però aquí d'una manera més contundent i definida. 
Aquest poema va merèixer el premi del Concurs 
Acadèmic de Poesia en Llengua Catalana, d'àmbit 
regional, convocat per l'Acadèmia de Montpeller, en 
la Categoria Col·legi

En el mateix Concurs Acadèmic de Poesia en 
Llengua Catalana, tres antics alumnes van ser també 
guardonats en la categoria Liceu:

Pere ALIES amb el poema DESERT INCLEMENT. Un 
text de versos rics i de gran bellesa que relaten una 
sorprenent aventura en un escenari insòlit.

Camil·la ROSSELL amb el poema JA HI SOM. Un poema 
ambientat en la retirada, que transmet amb gran bellesa 
la decepció i el dolor que va viure tanta gent.

Emma SOLER amb el poema RETIRANT-SE. Novament 
un poema sobre la retirada, amb l'emoció pròpia de 
qualcú que ha copsat perfectament el drama d'aquells 
moments.

En la convocatòria dels Premis Sambori, la Jade 
BORRAT, alumna de CM1 de Sant Galdric, va guanyar 
el segon premi de la categoria Cicle Mitjà de Primària 
en la convocatòria Nacional, després d'haver-
se endut el primer premi de la demarcació Girona-
Catalunya Nord, amb el text PAISATGE. Se tracta d'un 
relat carregat de fantasia en un ambient oníric, un 
petit gran regal.

En la demarcació Girona-Catalunya Nord dels Premis 
Sambori, també van ser guardonades dues alumnes 
del Col·legi: Chabela CALLOL, alumna de Tercera, pel 
text NO PASSARAN, en el qual se posa a la pell de 
la fotoperiodista alemanya GERDA TARO i relata, en 
primera persona, les seves vivències a la Guerra Civil 

espanyola al costat del seu company Robert Capa. Un 
exercici molt interessant de llegir.

Rita CALLOL, alumna de Cinquena, amb el relat AMB 
UNA FLOR AL CANÓ... Una bonica història sobre en 
James Evans, fill d'una rica família que feia fortuna 
amb la cacera i venda d'esclaus al segle XVI. En James 
tindrà veritables problemes de consciència i s'enfronta 
al negoci de la seva família. 

Finalment, tot i no ser un premi literari, citem la Lou 
GIMÉNEZ RAMONEDA, guanyadora del concurs de 
dibuixos per al cartell de La Bressolada. Un concurs 
intern que va comptar amb una gran participació i que 
va fer treballar de valent el jurat.

En aquest enllaç podreu accedir als textos complets: 
http://bressola.cat/PaginawebV2.pdf

Bona lectura!

BOTIGA ON-LINE DE PRODUCTES ARTESANALS
AMB IDENTITAT CATALANA

Navalla pirogravada a mà + de 100 joies per escollir

www.artdelaterra.cat
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Sant Esteve
I ja en són 7!!!
Els dies 8, 9 i 10 d’abril hi va haver el nostre 
esperadíssim intercanvi. Per setena vegada, 
l’escola Bressola de Sant Esteve i l’escola Roig 
Tesàlia de Barcelona ens vam trobar per compartir 
i gaudir de tres dies emocionants. Cada any, és un 
plaer retrobar els companys del sud i fer noves 
amistats.
Enguany, el Manel de l’Albera, un pastor que va 
viure i recórrer l'Albera a finals del segle XIX, ens 
va servir per mostrar una part de la història i el 
paisatge del nostre territori.
El primer dia, vam acollir els nins i nines de 
Barcelona i vam aprofitar la tarda per conèixer la 
història d’en Manel, en vam aprendre una cançó i 
vam jugar al contrabandista, un joc que que ens 
va ajudar a comprendre una de les coses que 
passaven a la frontera en aquella època.
El dijous, vam anar a trobar la font d’en Manel 
i les seves inscripcions a les pedres. L’excursió 
va ser molt relliscosa i enfangada, però, malgrat 
això, va ser molt agradable i estàvem encantats 
amb la descoberta de l’entorn.
El divendres, vam fer de periodistes, explicant 
tot els que havíem fet durant l’intercanvi i vam construir un diari. Els petits de la maternal ens van cuinar 
un suculent dinar. Un cop tips ens vam acomiadar amb petons, abraçades i alguna llagrimeta, tot esperant 
que arribi l’any vinent i que puguem gaudir d’uns dies tan fantàstics com aquests!!!

Sant Galdric
Un raconet molt especial...
Ja fa tres anys, vam començar a cuidar-nos de l’hort de l’escola de Sant Galdric entre tots els infants, des 
dels més petits fins als més grans. Cada dimarts al matí, ens reunim un grup vertical de vint infants de tota 
l’escola per a treballar, aprendre, gaudir i compartir a l’hort. El Jean-Baptiste, avi de l’escola, ens ve a ajudar 
i assessorar sempre que ho necessitem. 
Aquest espai és un gran racó lingüístic, on junts descobrim nous mots i compartim la llengua d’una manera 
totalment espontània. La riquesa de vocabulari que envolta l’hort és extraordinària, des del verb més 
simple, però necessari, fins l’hortalissa més extravagant.
L’experiència és molt enriquidora ja que 
grans i petits construeixen junts un espai 
de presa de consciència i de respecte. Amb 
les collites obtingudes, esmorzem o fem 
qualsevol tastet, ja siguin cebes, enciams, 
tomates... depenent de l’època de l’any. En 
ocasions, quan hi ha una collita important, ens 
organitzem per muntar una petita paradeta 
a la sortida de l’escola, on els infants tenen 
l’oportunitat de vendre les hortalisses a les 
famílies que ho vulguin. 
Després de l’hort, un grup d’infants fa una 
selecció de fotografies del matí i les penja al 
bloc de l’hort per tal que tots els companys 
i les famílies puguin gaudir d’aquest bonic 
projecte des de casa. Per si és del vostre 
interès aquí us deixem l’adreça del bloc: 
http://hortbressolasantgaldric.blogspot.fr/
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Nyils
La nostra classe verda del circ   
L'1, 2 i 3 d'abril vam anar de classe verda 
a Cabrera de Mar, al Maresme, a la casa de 
colònies Torre Ametller.
Durant tres dies vam fer un munt d'activitats 
de circ: malabars amb pilotes, moviments 
amb les carioques, equilibris, llançament de 
diàbolo, pujar sobre les xanques, equilibris 
amb plats xinesos, piràmides humanes, 
malabars amb circells... 
Quatre pallassos molt manyacs ens van 
acompanyar durant la nostra estada i ens 
van ensenyar totes aquestes activitats. 
L'objectiu final d'aquesta estada era 
preparar un bonic espectacle de circ on 
cadascú de nosaltres mostrava el que 
havia après. Va ser increïble! Tot el públic 
ens va aplaudir una pila de vegades.
La primera nit vam fer jocs pel bosc, s'havia 
perdut en Pepe Crepe i l'havíem de cercar 
per tot el bosc, però no s'aturava de moure. 
La segona nit vam fer la festa. Hi havia 
llums i una Dj. Era genial! Alguns nins i 
nines es van adormir a la sala de festes.
El darrer dia, vam passar tot el matí fent 
una excursió. Havíem d'arribar al Castell 
de Burriac, però teníem pas temps. A la fi, 
vam dinar i vam tornar cap a casa.
Va ser una classe verda fantàstica!

Prada
Trobada
Els dies 11, 12 i 13 de març els alumnes de Cicle 2 
de la Bressola de Prada vam anar de colònies amb 
els nostres companys de l’Escola Àngels Garriga de 
Barcelona. Vam conviure durant tres dies a la casa 
de colònies Mas Pagès, a Sant Esteve de Guialbes 
(Girona).
Vam compartir infinitat de moments quotidians i 
entranyables amb ells. Ràpidament els nins i nines 
es van familiaritzar i es van fer grans amics!
Durant les colònies, els nins i nines van demostrar 
ser grans descobridors de l’entorn i les seves 
característiques en un espai natural immillorable. Es 
van convertir en veritables experts en orientació. 
Entre tots vam aprendre a interpretar mapes, a 
trobar el Nord tot observant diferents fenòmens de 
la natura i, a més, vam realitzar diferents activitats 
relacionades amb l’orientació. 
Les colònies van ser una experiència molt enriquidora 
tant pels alumnes de l’escola Àngels Garriga com pels 
alumnes de la Bressola de Prada. Les colònies entren 
en un projecte compartit entre les escoles, on la 
llengua catalana i la immersió han estat els principals 
protagonistes.  

El Vernet
Els projectes
Un projecte d’aula pot ser proposat per un esdeveniment 
en especial o pot sorgir del no res. Hi ha cops que en 
comencem un i s'allarga tot el curs, d’altres on al cap d’un 
mes ens encallem i no podem treure-hi més suc. De vegades 
només ens concentrem en un i d’altres en realitzem dos de 
paral·lels alhora... I és que de projectes n’hi ha de tot tipus, 
models i colors; és més, encara que fem dos grups al mateix 
temps, ben segur que mai sortirà igual! 
En començar el curs, vàrem proposar una pila d’activitats 
per conèixer-nos un poc millor i trobar el projecte que 
volíem realitzar, però ens va aturar un descobriment: 
ens vam assabentar de com som de diferents! Jugant al 
“m’agrada/no m’agrada”, vàrem evidenciar que d’un mateix 
tema hi ha qui se preocupa tan sols de la part científica, 
qui prefereix l'escrit, hi ha qui esbrinant en moviment ja ho 
comprèn tot i qui investiga per mitjà del so, o fins i tot de 
la vista... tenim tantes habilitats variades que és complicat 
trobar la motivació per a tots. Davant d'aquest fre vàrem 
cercar una solució per als infants: un popurri de projectes 
que satisfessin les diferents habilitats. La proposta va 
motivar força els infants i ara per ara encara queden grups 
per acabar. És difícil organitzar-se fins i tot amb els que 
tenen els mateixos gustos o destreses que nosaltres! Tant, 
que fins i tot hi ha qui ha tingut menester de canviar de 
grup o qui ha proposat nous reptes per fer en gran grup per 
tal de complementar-se. 
És genial sentir i viure com ens enriqueix la diversitat 
intel·lectual a l’aula. 
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Col·legi
Al País Valencià
Les dues classes de 5a del col·legi Pompeu Fabra de La Bressola van anar d'intercanvi al País Valencià, a 
Castelló de Rugat, a la Vall d'Albaida, la darrera setmana de març. Acollits a casa dels alumnes corresponsals 
de l'IES Manuel Sanchis Guarner i les seves famílies durant prop d'una setmana van poder comprovar com, 
a 800 quilòmetres de Catalunya Nord, es parla la nostra llengua i van gaudir d'una gran varietat d'activitats 
que els van permetre de descobrir el territori.
Primer, una excursió a l'ermita de Castelló de Rugat on els alumnes nord-catalans van iniciar els valencians 
a la pràctica del rugbi. D'altres jocs 
cooperatius van engrescar els 
adolescents bona part de la diada i 
van afavorir el coneixement mutu.
Segon, una visita pel centre històric 
de València amb la presència d'un 
guia molt especial, en Xavi Sarrià, 
cantant del grup Obrint Pas. A 
continuació, els alumnes de La 
Bressola i els professors van anar 
a l'Octubre, el Centre de Cultura 
Contemporània d'Acció Cultural, i a 
la reserva natural de l'Albufera, on 
els esperava una relaxant passejada 
en barca. Al vespre, els alumnes 
van assistir al lliurament de premis 
literaris Manuel Sanchis Guarner, 
que recompensaven els millors treballs dels adolescents valencians. 
Finalment, una visita guiada a Xàtiva i la multitudinària Trobada d'Escola Valenciana, que se celebrava a Agullent 
sota el lema "L'escola que volem" i a la qual el Col·legi va ser convidat d'honor. Els alumnes i els professors de 
La Bressola van ser rebuts al consistori municipal per l'alcalde de la població, Jesús Pla Herrero, i van fer un 
parlament breu per explicar què és La Bressola. Posteriorment, un grup d'alumnes va pujar a l'escenari de la 
Trobada d'Escola Valenciana, on van tornar a fer la presentació de la nostra entitat. Tot seguit, hi va haver 
intercanvi de regals amb la presència del coordinador d'Escola Valenciana de la Vall d'Albaida, Josep Manel 
Andrés i el president Vicent Moreno.
El projecte d'intercanvi amb el País Valencià, iniciat enguany, es va completar amb la visita dels alumnes 
valencians al mes de maig. El col·legi Pompeu Fabra manifesta la voluntat de preparar futurs intercanvis amb 
l'IES Manuel Sanchis Guarner i de continuar enfortint els lligams entre els centres educatius dels Països Catalans. 

El Soler
La classe verda
L’escola La Bressola del Soler vam marxar de 
classe verda els dies 11, 12 i 13 de maig a la 
casa de colònies Eurostage, a Arenys de Mar. 
Tots els mainatges vam poder participar en 
moltes activitats relacionades amb el projecte 
de l’any: el mar. Fins i tot, vàrem prendre part en 
una gimcana per esdevenir veritables pirates. 
Els més grans de l’escola van descobrir el 
poble d’Arenys de Mar i de Caldes d’Estrac amb 
un joc de pistes. Calia fer preguntes a la gent 
per conèixer la història dels dos pobles. Són 
dos vilatges que es toquen: d’un costat de la 

carretera principal les cases pertanyen a Arenys de Mar i de l’altre, a Caldes d’Estrac. També vam participar 
en uns tallers de pintura, de nusos marins que també utilitzaven els vaquers per lligar el cavall en pals.
A més d’aqueixes activitats, vam anar a la platja, vam passejar, els grans van preparar jocs per als petits... 
i un grup va poder veure el partit del Barça a la televisió mentre uns companys van preferir ballar.
Vam tornar amb molts records i moltes ganes de repetir, belleu l’any vinent …
La classe del Titanic
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Si ets del Nord: Ajuda a La Bressola

Nom:  ..........................................................................................................................................................................................................

Cognoms:  .................................................................................................................................................................................................

Adreça:  ......................................................................................................................................................................................................

Carregueu al meu compte num.: .......................................................................................................................................................

Establiment bancari:  ............................................................................................................................................................................

Agència i població:  ...............................................................................................................................................................................

Quantitat del gir

       En lletres:  ........................................................................................................................................................................................

       En xifres:  ..........................................................................................................................................................................................

Periodicitat:  mensual  trimestral Data del primer gir:  .......................................................................

Beneficiari: La Bressola · C/ Natura · 66000Perpinyà
Banc: Crédit agricole Perpinyà · St. Jaume Rda A. France
Compte num.: 432 771 3 000 Codi establiment 17106 Guixeta: 00020 Rib87
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Al "Credit Agricole" 
demana el teu talonari

de XECS EN CATALÀ

El gust per la lectura

Les tres llegendes de Sant Jordi
Editorial El cep i la nansa
PVP: 12 €

Tothom coneix la llegenda de Sant Jordi, però és 
veritat tot el que ens han explicat? 
En aquest conte descobrirem les tres versions de la 
llegenda de la mà dels seus protagonistes. El cavaller, 
la princesa o el drac? Qui diu la veritat?  Una nova 
proposta per replantejar, d’una  manera divertida i 
educativa, els missatges que  amaguen les nostres 

llegendes populars. Amb 
textos de Montserrat 
Balada i unes il·lustracions 
molt vives d'Eva Sans.

Els vestits populars a Catalunya
de Montserrat Garrich i Sílvia Ventosa
Editorial Brau
PVP: 19,50 €

Més enllà de tòpics i simplificacions folklòriques hi ha 
unes formes populars de vestir dels catalans, fins a 
l'arribada de la industrialització, que donen uniformitat. 
Aquest ha estat un tema molt poc estudiat del nostre 
bagatge històric, que ara podem conèixer de manera 
amena i amb multitud d'exemples concrets, i que ha de 
servir per documentar els grups d'escena, dansa o altres 
arts que utilitzen l'abillament tradicional i, per què no, 
inspiren els nous creadors de moda, en un veritable 
retorn a les arrels.
Destaquem aquest tercer 
llibre de la col·lecció 
"Eines i feines" sobre 
cultura popular, molt 
recomanable!



Fes-te amic
de La Bressola {

Ompliu la butlleta amb lletres majúscules i envieu-la per correu postal, fax o correu electrònic a: 
Associació d’Amics de la Bressola (A l'atenció de  Sra. Montserrat Higueras) · amics@bressola.cat
Gran Via de les Corts Catalanes 592, 1r. · 08007 Barcelona · tel. 93 518 18 55 · Fax 93 412 76 74

* Les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de socis de l’Associació i no seran cedides a tercers aliens a l’Associació La Bressola (Catalunya del Nord), l’Associació d’Amics de la Bressola o 
la Fundació la Bressola sense el vostre consentiment. Per a l’exercici dels drets legals de consulta, modificació, rectificació i cancel·lació de les teves dades podeu adreçar-vos per escrit a l’Associació 
d’Amics de la Bressola.**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 donades donen dret 
als residents al territori de la Generalitat de Catalunya a una deducció del 15%, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica de l’I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de desembre.

Nom (o entitat):  .................................................................................................  Cognoms:  ........................................................................

Adreça postal:  ....................................................................................................................... Núm.:  ............... Pis:  ........... Porta:  ..........

Codi postal:  ....................  Població:  ..............................................................  Comarca:  ........................... Telèfon:  ..........................

Adreça electrònica:  .................................................................  Professió/activitat:  ................................  Nif:  ................................  *

Farà un donatiu:  trimestral  semestral  anual  De  ...................................... €

 A:  .................................................  Data:  ............................  Signatura:  

Banc/Caixa:  .........................................................................................................  Agència:  ..........................................................................

Adreça:  ..................................................................................................................  Població:  .........................................................................

Sr. Director, us agrairé que fins a nova ordre expressa atengueu a càrrec del meu compte corrent / llibreta d'estalvis

Núm.:  Els rebuts de  ..........................................................€

que us presentarà l'Associació d'Amics de la Bressola cada: trimestre  semestre any

Nom del titular:  ..............................................................  Lloc i data: .....................................................  Signatura:   

Per anar més lluny el teu ajut pot ser decisiu!

NOVETATS

www.edicions1984.cat


