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Associació per a l’educació i la cultura catalanes dels infants
Educació infantil, primària i secundària

40 anys i més

Editorial
Estimats amics,
Aquesta és el meu primera editorial com a president de La Bressola, una responsabilitat que
vaig acceptar amb honor i sobretot amb molt respecte i reconeixement per a tots els que m’han
precedit i amb la total coneixença del repte que suposa. Jo sóc la prova vivent que La Bressola és
més que una escola. He après el català portant els meus fills a La Bressola, completament seduït
pel projecte.
Escriure, per primer cop, un editorial del nostre butlletí m’omple d’honor perquè demostra que la
feina de recuperació lingüística que fa La Bressola a Catalunya Nord no la fa pas en va.
Després d’anys i panys de prohibició del català a les escoles amb el «soyez propres, parlez français»,
la creació de la primera escola La Bressola l’any 1976 va començar a capgirar la situació i les
mentalitats, i amb el temps, l’escola catalana immersiva ha esdevingut un referent en la defensa de
la nostra llengua a Catalunya Nord i un referent d'escola de qualitat, car una cosa no s’entendria
pas sense l’altra.
Al cap de 40 anys, sem aquí gràcies a la il·lusió, al coratge i a la tenacitat d’uns pocs que hi van
creure, però també de molta gent que hi continua creient. Gràcies a la confiança que tantes i tantes
famílies ens han dipositat inscrivint llurs infants a La Bressola. També gràcies a l’Associació d'Amics
de La Bressola que treballa cada dia de valent des del Sud de l’Albera per ajudar-nos a continuar
existint i a continuar creixent. No podem oblidar que també sem aquí gràcies a un bon nombre
de col·lectius, entitats i institucions que nos donen suport, a uns equips pedagògics que dia a dia,
amb llur dedicació i implicació, fan nous catalanoparlants i als municipis que acullen les nostres
escoles. Entre tots fem possible el que anys enrere era simplement inimaginable.
Si mirem endavant, a la Bressola, que escolaritza avui mil alumnes en català, li queda molta feina
per fer. I l’ha de fer. I la farà mentre un sol nin o una sola nina demani una escolaritat en la llengua
pròpia de les terres nord catalanes.
Comptem amb la implicació de tots vosaltres per mor de fer avançar l'ensenyament i l'ús del català
a Catalunya Nord.
L’escola nos va prendre la llengua, l’escola nos la tornarà.
Per molts anys!
Joan Sebastià HAYDN
President de La Bressola
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Un curs s’acaba... i aviat començarem el següent
El final d’aquest curs ja arriba i enrere deixarem moltes celebracions d’aquests 40 Anys de la Bressola.
Des del Amics, que enguany com sabeu celebrem la trentena, no ens podem estar de felicitar tot l’equip bressolaire
per la feina feta i pels projectes que ja comencen a dibuixar pel proper curs.
També volem tenir un sentit record per totes aquelles persones i entitats que d’una manera o altra ens han ajudat
durant totes aquestes dècades.
En un bonic record que la mainada de la Bressola ens va fer arribar a la junta de govern dels Amics, una de les
frases que hi ha escrites diu que els riures i els contes els han fet somniar. A nosaltres són aquests riures, aquests
“bon dia”, aquests jocs i espertinars que dia rere dia es fan als patis de les escoles La Bressola els que ens fan
mirar el futur amb més força i il·lusió que mai.
I en aquest futur hi volem veure com totes les famílies nord catalanes que volen que els seus nins i nines facin
els estudis en català puguin tenir cabuda a la Bressola. Que no haguem de dir mai més “ja no tenim més places”.
Els records, bons i dolents, formen part de la nostra
trajectòria, sense records seria difícil caminar. Els
nostres, els dels Amics, hi són en bona part pel ser i fer
de les escoles La Bressola, les nostres escoles, perquè
també som nord i fem Bressola des de fa trenta anys!
Quaranta anys, venim de molt lluny, però volem anar
molt més lluny encara.
Gràcies família bressolaire per fer possible aquests
increïbles records!
Aleix Andreu i Oliver
President dels Amics de La Bressola
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Joan Sebastià Haydn, president de La Bressola, amb Bernard Guasch, president dels Dracs Catalans

Els Dracs Catalans
i La Bressola

o actuacions del Grup de Bastoners durant l'estona
prèvia al partit o a la mitja part o desplegant la
banderola de la Bressola abans de començar el matx.

Una col·laboració ben real

Per llur banda, participació dels alumnes a un
entrenament dels jugaires al propi estadi, o
participació dels jugaires dels Dracs en tallers de
rugbi al Col·legi, intercanvis amb els Handi Dracs,
fins i tot l'apadrinament del Col·legi per part de Louis
Anderson, el jugaire d'origen maori, molt sensibilitzat
per les llengües minoritzades i que ha mostrat gran
interès pel català amb diverses visites al centre.

L'any 2009, La Bressola i el club dels Dracs Catalans
encetaven una relació amb la signatura d'un primer conveni
que, en el marc de les celebracions dels 40 anys de La
Bressola i dels 10 anys del Club i embolcallats per la festa
de la Catalanitat, es veurà renovat per tercera vegada.
Aquests anys han demostrat que aquesta relació
no es limitava a una signatura i prou, sinó que s'ha
concretat en nombrosos actes de col·laboració
mútua, sobretot amb els joves del Col·legi.
Participació dels infants cantant Els Segadors a la
gespa de l'estadi, concerts de l'orquestra del Col·legi

Aquestes experiències omplen de significat la
renovació del conveni que es va celebrar l'11 de
juny passat al Club House. Una signatura que albira
noves complicitats que sens dubte s'aniran posant en
plaça entre aquestes dues entitats que, des d'àmbits
molt diferents, tenen la catalanitat com a referència
indestriable de la seva raó de ser.

VISITA DE REPRESENTANTS D'ENSENYAMENT
El dilluns 6 de juny, La Bressola de Prada va acollir la visita del Sr. Antoni Llobet, Secretari de Polítiques Educatives
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i el Sr. Jesus Moral, Secretari del Consell Escolar de Catalunya
i de Joan Pere Le Bihan, antic president de La Bressola.
Sis alumnes de CM2 van esdevenir uns guies de luxe en una visita pels diferents espais de l'escola. Van presentar
les activitats, els hàbits, la manera de treballar, els diferents projectes i l'ambient que es viu a l'escola.
El dos representants del Govern es van mostrar molt
interessats en les explicacions dels infants i en la
competència lingüística de la mainada de l'escola.
Durant el dinar posterior, els representants de
La Bressola, Miquel Mayol, Eva Bertrana i Cesc
Franquesa, acompanyats de la directora de l'escola,
Martina Montagne-Sansa, van abordar possibles vies
d'enfortiment de la col·laboració entre la Bressola i el
Departament d'Ensenyament.
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Bressolada
La Bressolada sempre és una jornada especial. El dia
en què tots aquells que creiem en La Bressola, fem
La Bressola i vivim La Bressola sortim al carrer junts i
celebrem la proesa de la llengua.
Si unim a la Bressolada la celebració dels 40 anys, la
jornada pren una tal dimensió que l'emoció es fa difícil
de contenir i, al centre de Perpinyà, milers de mirades
es troben i es reconeixen com una de sola: orgullosa,
tossuda i esperançada.
La Bressolada 2016, la dels 40 anys, la del «Sem Nord
fem Bressola» va engegar a la plaça de la Victòria, amb
el Castellet de fons i els mainatges entregats als textos
de Canigó de Jacint Verdaguer. Podríem dedicar moltes
línies a la cantata, però en aquest butlletí ja hi podeu
trobar molta teca.
Si l'espectacle va ser gros, grossa va ser també la cercavila. La més nombrosa dels 40 anys. Música, festa i somriures
van omplir el recorregut pel centre de Perpinyà fins a la passejada del Palau dels Congressos, on tots plegats vam
cantar el «Muntanyes del Canigó» i vam cloure l'espectacle sota una pluja espectacular de confeti de coloraines.
A partir d'aquí, una allau de gent va col·lapsar les paradetes i els equips i les associacions de pares i mares treien
fum per tal que el dinar popular fos un èxit.
La tarda, ja un poc més tranquil·la, es va omplir de converses disteses de sobretaula, de jocs amb la companyia
Tombs Creatius, de música amb l'espectacle “Revolució” del grup Pentina el Gat i, evidentment, de crits dels caps
de colla amb l'actuació castellera dels Pallagos del Conflent, els Castellers del Riberal i els Angelets del Vallespir.
La Bressolada sempre és una jornada especial, la d'enguany va ser extraordinària.

DOCUMENTAL 40 ANYS
L'estrena del documental «Mirades més enllà d'una
realitat, 40 anys d'escoles catalanes a Catalunya Nord»,
el divendres 27 de maig, va esdevenir el tret de sortida
de la tretzena edició de La Bressolada, un dia abans del
que és habitual.
La vetllada va aplegar, als cinemes Castillet de
Perpinyà, autoritats del país, mares i pares, una forta
representació dels professionals de la casa, actuals i
antics protagonistes d'aquests 40 anys de camí, així
com una important delegació dels Amics de La Bressola.
El documental, una mirada sobre els 40 anys d'escola catalana a Catalunya Nord a través de les diferents entrevistes,
fa un salt al passat, a la descoberta o redescoberta dels testimonis, de les persones que al llarg dels anys han
modelat el que és La Bressola avui dia.
Repassar tot aquest recorregut a partir del testimoniatge de membres fundadors, col·laboradors, alumnes, mestres,
famílies i amics és, també, fer un retrat (o diversos retrats) del país, de la situació de la llengua, aleshores i avui.
Repassar tot aquest recorregut també significa fer una pausa breu, per espiar endarrere, prendre consciència
de la tasca realitzada i, perquè no dir-ho, sentir-ne un cert orgull i acabar reprenent alè per encarar el futur amb
forces i energies renovades.
Finalitzada la projecció, l'aperitiu que esperava els assistents esdevenia un espai d'intercanvi d'opinions i sensacions.
En les cares es veia emoció i en els comentaris se sentien missatges de descoberta, de records i de reconeixement
d'una tasca per la llengua i pel país. Una llengua i un país que encara tenen molt camí per fer.
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Una allau de reconeixement a la feina ben feta
En la convocatòria dels Premis Sambori, la Rita Callol, alumna de 4a del Col·legi, va guanyar el segon premi en la
categoria primer cicle de secundària de la demarcació Catalunya Nord – Girona, amb el text Als meus ulls... hi veig
el reflex de les estrelles, es tracta d'una mirada sobre els records, el futur i els replantejaments de la vida. Un text
carregat d'emocions i de sentiments.

La Lou Christine, alumna de 3a del Col·legi, va guanyar el Premi de Col·legis al concurs de poesia organitzat pel
Rectorat de l'Acadèmia de Montpeller amb el poema Descendència, on dóna vida a les llengües a través d'una
reflexió sobre la seva evolució al llarg dels anys.
La Sara Latorre, alumna de 3a del Col·legi va guanyar el Premi Joves Escriptors en la Categoria Col·legi de la Nit de
Sant Jordi organitzat per Òmnium Cultural Catalunya Nord i dotat pel Consell Departamental.
En la convocatòria del concurs Premi Llapis de Sant Jordi organitzat per l'ajuntament de Pals, la Jade Borrat, de Sant
Galdric, va ser guardonada amb el 2n premi en la categoria infantil amb el conte Menjant, tot un món. Un conte on
la imaginació ens porta a la descoberta d'un món nou, d'un món
desconegut ple d'aventures i de descobertes.
En Manoé Martial Van Beek, de Sant Esteve, amb la poesia L'amor,
va ser premiat al concurs Pissiganya de poesia. Aquesta poesia
explica el bonic i l'important que és l'amor.
L'Erola Milero, mestra de Nyils, i en Cesc Franquesa, director
pedagògic de La Bressola, van obtenir el Premi Catalunya Nord,
dotat per l'Institut d'Estudis Catalans, amb la memòria Les
interferències lingüístiques del francès al català a les escoles La
Bressola.
La classe de cicle 3 de La Bressola del Soler va aconseguir el tercer
accèssit al Concurs Tísner de creació de jocs de català, convocat
per la Plataforma per la Llengua, amb "El món de les frases". Es
tracta d'un joc on s'han de construir frases guanyant complements.
La Lucía Coira, antiga alumna de La Bressola, va guanyar la
Gran Medalla dels Jocs Florals de la Ginesta d'Or (Jocs Florals del
Rosselló) en la categoria d'adolescents.
La Bressola com ha entitat també ha estat guardonada per la seva
feina durant 40 anys.
El 4 de maig, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC) va atorgar a La Bressola el Premi Especial APPEC 2016,
conjuntament amb Escola Valenciana, Som Escola i l'Assemblea de
Docents de les Illes. Un reconeixement a l'ensenyament immersiu
dels Països Catalans.
I el 4 de juny, la CAL (Coordinadora d'associacions per la
Llengua catalana) va guardonar La Bressola amb el Premi Joan
Coromines 2016, en reconeixement a l’esforç continuat al llarg
dels darrers quaranta anys per promoure l’educació en català
a la Catalunya Nord.

La Bressola · De portes endins
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Cesc Franquesa
Director Pedagògic de La Bressola

El De portes endins va aparèixer, ja fa una quants números, amb la voluntat de mostrar una mica l'interior de les
nostres escoles, els principis, les maneres de fer, les experiències pedagògiques més interessants...
Fins avui, hem anat presentant reflexions de caire pedagògic i lingüístic per fer-vos la nostra tasca més propera.
Ara, però, decidim fer una pausa (que no ho és) per sortir de les escoles (sense sortir-ne). La Bressola, els infants
que la viuen, les famílies que la comparteixen i els docents que la fan rutllar no serien possibles sense un col·lectiu
que sovint treballa a l'ombra.
Si mai feu una visita a la seu de l'associació, al carrer Natura de Perpinyà, hi trobareu un equip de sis persones
(ep! Si cap d'ells no és en alguna reunió o visita fora de la seu) asseguts darrera llurs taules, plenes de dossiers i
munts de paperassa que, malgrat esforços titànics, mai no aconsegueixen tenir del tot endreçats.
Per mor que aquest magnífic espectacle aixequi el teló cada dia, és necessària una tasca constant de previsió,
de gestió, de coordinació i de seguiment diaris.
A partir d'un guió, coherent i apassionant, elaborat per un Consell d'Administració que es reuneix puntualment
cada dimarts, la direcció coordina tots els moviments que cal executar. Mentre en una taula s'atén una família
que aporta documentació per a un canvi d'inscripció, en una altra uns dits àgils i destres obliguen els ulls a restar
clavats a la pantalla de l'ordinador que treu fum mentre va assimilant xifres, càlculs, pressupostos. De tant en tant,
la fotocopiadora comença a lliurar uns quants fulls que fa uns segons reposaven tranquil·lament i ara apareixen
plens de caràcters i paràgrafs; només queda la signatura, el tampó i... això és fet! Afer següent.
Tampoc us penseu pas que tot és ritme frenètic, hi ha moments de magnífiques discussions i debats, arguments
i contra-arguments que es creuen per arribar a acordar la millor acció o, també, la millor reacció. O potser, el
dia que veniu, els trobeu reunits amb algun responsable polític o amb algun representant d'una altra associació,
intercanviant parers, programant alguna acció conjunta o coordinant un projecte compartit.
Aquestes línies que llegiu, es van ordint a la pantalla de l'ordinador envoltades de caixes de gots i samarretes que
han tornat a casa després d'entrar a escena a La Bressolada, la banderola dels 40 anys de La Bressola que ja ha
lluit en diversos actes i encara li queda un xic de feina, una safata amb retalls de premsa que s'han de classificar
i arxivar... Ben a prop, dossiers i informes sobre l'evolució d'una escola o sobre les necessitats de reforma d'uns
locals, les primeres proves del cartell de la propera Jornada de Formació. Un xic més enllà, material visual del
darrer col·loqui sobre immersió lingüística celebrat a Perpinyà. En funció de la data de la vostra visita, aquesta
escenografia pot ser radicalment diferent, més discreta o més espectacular, però sempre us farà de guió visual
del viscut recent i d'allò que s'està coent per als mesos a venir.
Ja ho sabeu, les nostres portes són obertes per si mai voleu traucar el cap. Això sí, molt millor si aviseu abans!!!

La Bressola · Llengua

El Rossellonès
No hi ha una manera amable de dir-ho. El rossellonès,
la variant dialectal del català parlada a Catalunya Nord,
el «veritable», s'extingeix. Mor i sembla que només
ens el puguem mirar morir. Nosaltres, impotents i ell,
agònic. Ferit de mort per la substitució lingüística. Un
tret disparat amb mala intenció i un anar-se consumint
durant més de 50 anys.
Un dialecte té el gran refugi en l'oralitat i l'oralitat és un
llegat que no es pot interrompre sense conseqüències.
De l'Albera a les Corberes ens estem quedant orfes
d'una manera preciosa de dir les coses en català i, ara
com ara, les diem com podem i sembla que s'instal·la
una variant híbrida, formada a base d'un estàndard
sospitós, trets propis qüestionats i una dosi de francès
content de poder-se escolar per les fissures.
Aquesta constatació, no l'extinció, sinó la tossudesa de
persistir en la llengua és on cal aferrar-se.
La gesta és enorme i no en podíem sortir indemnes.
Usant una altra imatge, l'os d'un braç és trencat i a
cada intent de prendre quelcom amb la mà, una fiblada
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Olatz de Bilbao
Coordinadora Pedagògica de La Bressola

de dolor ens sorprèn, ens doblega i ens enrabia. Es fa
més que necessari posar-hi un guix. Un guix que es diu
estàndard, massa rígid potser actualment, però capaç
de sanar l'os, fet per soldar l'os. I amb un os sa, només
cal temps per recuperar la mobilitat.
No és la meva intenció deixar entendre que cal passar
pàgina i tal dia farà un any. L'extinció del rossellonès al
qual em refereixo no és un assumpte frívol, ni el prenc
amb lleugeresa. Ben al contrari. La consciència d'allò
que hi estem deixant, del que estem perdent, ens ha
d'omplir d'un respecte profund per la nostra llengua.
Un respecte profund i conscient en cada mot usat, en
la tria de cada construcció i, també, en cada expressió
que puguem salvar de l'oblit.
Un respecte profund que a La Bressola ha de traspuar
en l'ús d'una llengua rica en majúscules, capaç d'usar els
recursos propis, i que cerqui dia a dia el perfeccionament
de la capacitat expressiva oral i escrita.
Una llengua que es ret homenatge i es salva.

La Bressola · Espai Bressola
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Elisenda Puig i Salvador

Una de les activitats que ha organitzat l'Associació d'Amics de
la Bressola, per tal de celebrar els 30 anys de la seva fundació,
i els 40 anys de La Bressola, ha estat el "Trobem-nos amb...".
Coordinada per Susanna Àlvarez i Rodolés, conductora
literària, l'activitat s'ha realitzat, al llarg del curs escolar, a la
Llibreria Documenta de Barcelona.
"Trobem-nos amb..." pretenia ser més que un club de lectura,
i ho ha aconseguit. Els escriptors convidats, relacionats d'una
manera o altra amb la Catalunya del Nord i simpatitzants del
projecte de La Bressola, han compartit lectures i idees amb
els assistents en un ambient acollidor i relaxat. Una tertúlia
d'amics que ha tingut un èxit extraordinari i una assistència
espectacular.
La trobada amb Josep Cots, editor d'Edicions de 1984, el 14 de
setembre de 2015, va ser la primera de les sessions. La darrera
va ser el 6 de juny, amb Empar Moliner com a convidada.
Entre l'una i l'altra, ens han acompanyat i han berenat amb
nosaltres: Carles Duarte i Maite González Laurens, Margarida
Aritzeta, Vicenç Villatoro, Feliu Ventura, Stefanie Kremser,
David Jou i Eugènia Broggi. Els agraïm moltíssim la seva
participació en les tertúlies.
El "Trobem-nos amb..." ha fet possible que un munt de
llibres passés a formar part de la nostra cultura literària,
i que una colla de gent sigui incondicional de La Bressola.
Esperem reveure'ls a partir de setembre, i que més i més
amics s'afegeixin a les trobades

7 VESPRADES PELS 40 ANYS
La idea de les set vesprades sorgeix de la voluntat d'apropar la
celebració dels 40 anys a les escoles, als mainatges, a les famílies i,
evidentment, als vilatges.
7 vesprades,
una a cada centre durant tot aquest any 2016.
Aquest curs, ja se n'hauran celebrat quatre. El Soler va engegar-les al
mes de març amb una gimcana i un concert. A continuació, Nyils va
proposar una xerrada amb Joan-Daniel Bezsonoff per Sant Jordi i Sant
Esteve, al maig, va organitzar una nit de punxadiscos per celebrar 40
anys de música.
Per acabar el curs, Sant Galdric va portar un concert de danses
tradicionals catalanes a Perpinyà, acompanyat d'una fideuada popular.
Les reprendrem al mes d'octubre al Col·legi, on els antics alumnes
jugaran un paper important.
Al novembre, serà el torn de Prada, que ens proposarà una castanyada ben especial i, tancarà aquesta
celebració el Vernet, al desembre, amb una nit d'astronomia sorprenent.
7 vesprades que posen en funcionament tots els engranatges dels centres, que mobilitzen les
associacions de pares i mares, que subratllen els equips i que posen el focus damunt de cada bressola.

La Bressola · Rutes del Canigó
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Quan el Canigó baixa a Perpinyà

Miquel Mayol i Raynal

Un matí de maig de l’any de gràcia 2016, La Bressola, la ben plantada, portà el Canigó al peu del Castellet. Mes,
us preguntareu, com és possible un tal miracle? Apropeu-vos! A cau d’orella, vos donaré el secret d’aquell prodigi.
Primer, us heu de recordar que, pels volts de l’any mil, sorgeix de la foscor dels temps Gentil, ardit i galant
cavaller de la més noble estirp... En comptes d’anar a combatre l’invasor, Gentil s’abandona a la dolça seducció de
l’encisadora Flordeneu, reina de les fades del Canigó. En el trineu dels núvols, ella se l’enduu muntanyes amunt
per tot el Pirineu. El seu oncle Tallaferro, que l’havia armat cavaller dies abans de la seva deserció, havent-lo
retrobat el fereix de mort per la seva traïdoria. El seu pare, Guifré i la seva mare, Guisla, es refugien en el monestir
de Sant Martí acabat de construir.
Desprès heu de saber que un poeta anomenat Jacint Verdaguer ha reprès, en versos, aquesta terrible història i
n’ha fet el més gran poema de la nostra terra, un poema intitulat Canigó.
Compte! No n’hi ha prou amb aquesta bonica història. Ara cal un miler de mainatges per a cantar-la i posar-la
en escena. I cal un músic per a fer dels poemes cançons i melodies. I cal mestres per ajudar els mainatges a
aprendre els cants, fer l’escenografia, realitzar els decorats. I cal una immensa fe de tots en el país, en la seva
llengua, en la seva cultura. I cal un poble en marxa.
Hem tingut tot això en escreix a la Bressolada 2016. Sí, una fe capaç de desplaçar el Canigó fins a Perpinyà. Les
llàgrimes d’emoció de molts espectadors foren la riuada que abonà una terra massa temps eixuta.
Ara bé! Patiu pas. Els bressolets de Prada confirmen que el Canigó ha retrobat la seva plaça i el poden contemplar
quan és pas ennuvolat. Flordeneu i les fades, de moment, cap d’ells les ha vistes.

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

Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

Porta d'Espanya 04 68 56 24 24
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El Soler
Treballem amb El Petit Príncep
A les classes de cicle II, enguany, treballem El Petit Príncep d'Antoine
de Saint-Exupéry.
En començar la lectura del conte ja vam veure que podíem fer un
munt de projectes!
Tenim dues adaptacions diferents i un gran llibre amb les imatges
desplegables que ens va portar el Llorenç.
La Carme ens va portar les traduccions al gallec, bretó, alemany, italià,
anglès... N'hi ha moltes!
L'Àngels diu que és normal, que un infant com el Petit Príncep a qui li
agrada viatjar cal que pugui contar la seva història en totes les llengües
del món! Així que estem fent un mapa per veure quins són els països que pot visitar el Petit Príncep i quines
són les llengües que caldrà que parli.
Els animals del conte són molt diversos. Hem vist la guilla, l'ós, l'elefant... i, parlant parlant d'animals, vam
descobrir que, als aiguamolls de l'Empordà, els ocells que vénen d'Àfrica s'aturen abans de passar els Pirineus si
hi ha massa tramuntana. I la Raquel ens ha portat un llibre, El Petit Príncep als aiguamolls de l'Empordà!
També hem descobert diferents tipus de plantes i hem intentat veure com viuen. Per què la rosa és petita i el baobab
gran? Per què no podem deixar créixer les males herbes? Potser l'asteroide B 612 s'assembla un xic al nostre hort!
Ara estem treballant els planetes i l'Amiel diu que ens explicarà com funciona el Sistema Solar.
També escoltem una versió musical d'El Petit Príncep feta per la Carlota Baldrís per trompa, violoncel i piano. El
Guillem diu que falten instruments i vol escriure la partitura per contrabaix i piano
A més, volem fer una representació a la festa de final de curs i, com que enguany treballem el tema del Canigó,
també farem el nostre llibre “El Petit Príncep al Canigó”.
Però de totes les coses que ens ensenya el Petit Príncep la que més feina ens porta és el tema de l'amistat. Tot
i així, després de moltes converses i investigacions, sabem que el Petit Príncep tenia raó: una rosa sempre és
única al món, i un amic també!

Prada
El jardí
Cada dimarts, a partir del mes de febrer i si el temps
ens ho permet, la maternal de l'escola de Prada anem
al jardí. Un espai obert que ens deixa l'ajuntament i que
compartim amb totes les escoles de maternal del poble.
En aquest projecte hi ha un abans, un durant i un després.
Abans d'anar-hi, preparem els infants. El jardí és un
espai que també aprofitem per jugar i que no és del
tot nostre. Cal respectar certes normes i certes zones.
Cal ajudar els petits que no el coneixen i explicar-los
allò que podem fer i allò que no.
Els primers mesos, preparem amb la MS i GS les
medalles que ens serviran per organitzar els diferents
grups. Aquestes medalles les utilitzarem per repartir
les diferents tasques que caldrà fer: arrencar, plantar,
regar, observar i jugar.
Aquests grups van rodant i tots fem de tot!
Anar al jardí també ens agrada perquè, per anar-hi,

cal travessar el mercat i allà hi veiem de tot: fruites,
verdures, sabates, roba, persones que toquen algun
instrument i ens fan ballar, pares i mares que compren
al mercat... tot un món de sorolls, olors, i colors que ens
agrada molt i que ens ajuda a aprendre coses noves.
Un cop engeguem la temporada, decidim què plantarem
cada setmana. Per assenyalar cada espai, patates,
pèsols, maduixes, raves, espígol, tomates..., els nins i
nines dibuixem i escrivim el nom del que plantarem.
Entre tots decidim quin dibuix ens agrada més, un per
classe, i el posem al jardí per senyalitzar la zona on es
troba aquella verdura i evitar que qualcú la trepitgi.
La resta de mainatges enganxem el dibuix en una
llibreta especial per al jardí i que utilitzem també el
dia que ens toca fer observació.
Un cop tot plantat (calen uns mesos), només cal esperar
per poder gaudir dels fruits que recollirem.
Ah! també cal dir que, a final de curs, convidem els
companys més grans de l'escola a passar un dia al jardí
on dinem plegats, dibuixem i els més grans recorden
els seus passos pel jardí quan eren a maternal.
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El Col·legi
Impressions - Deixant empremta…
Aquest any, s'ha reeditat el projecte interdisciplinari
«Impressions» del col·legi. Des de les matèries d'història,
plàstica, català, francès i tecnologia i comptant amb la
generosa col·laboració dels artistes Alexandre David i
Carlos Barrantes, el grup de cinquena està realitzant
un projecte creatiu des del punt de vista tècnic i artístic.
A l'àrea d'història i plàstica es van estudiar els arcs i els
capitells. Paral·lelament, a tecnologia, cada alumne va
construir la seva pròpia càmera estenopeica. Això va
portar a fer una sortida al claustre d'Elna, on amb l'ajut
dels artistes A. David i C. Barrantes els alumnes van fer
fotografies estenopeiques del claustre i el seu entorn.
A més, durant la sortida van poder observar tot el que
havien estudiat a història sobre els arcs i els capitells
que hi ha al claustre.
Posteriorment, els alumnes van treballar les fotografies
digitalment, passant-les del negatiu al positiu i fent
els retocs necessaris per aconseguir la fotografia que
volien. A partir d'aquí, des de les àrees de llengua, es
treballaran diferents formes d'expressar amb paraules
allò que transmeten les imatges. I no acaba aquí... A
plàstica, els alumnes han dissenyat els seus propis
capitells, i en fan una reproducció en guix. Durant la
setmana cultural, es farà un taller de gravat a partir
de les interpretacions de fotografies que van fer els
alumnes a la sortida d'Elna. I, finalment, a tecnologia
cada alumne ha fet un projecte tècnic per crear un
accessori per la seva càmera estenopeica.
Si voleu veure els resultats del projecte, durant el
mes de juliol hi haurà una exposició a la Casa de la
Generalitat de Perpinyà on podreu gaudir d’una mostra
de tot el que s'ha fet!

Nyils
Participant de la vida del vilatge
Encara una vegada, l'escola ha marcat un temps fort
en la tradició de la cultura catalana celebrant els Goigs
dels Ous al poble de Nyils. L'arrelament de la Bressola
a la vida d'aquest petit vilatge forma part de l'objectiu
que es va posar l'escola ja fa uns 39 anys.
Durant aquest curs escolar, els mainatges han fet un
munt d'activitats en el poble mateix. Van fer les veremes,
la castanyada, van participar a la reintroducció d'alzines
sureres plantant petits aibres i van acompanyar la coral
de Pontellà als Goigs dels Ous.
D'ençà del segle XV es canten els Goigs dels Ous al
Rosselló i al Conflent. Una bonica tradició que encara
és perpetuada a Nyils i a Pontellà. Enguany, per primera
vegada, l'escola va participar en aquesta tradició, una
manera de fer conèixer als infants el nostre patrimoni
cultural i històric.
Tots aquests actes han tingut un impacte molt positiu
sobre la mainada, que s'ha adonat que la nostra llengua
encara és ben present a Nyils, i sobre la gent del vilatge,
molt emocionada i admirada en veure aquests petits
nins i nines cantant en català pels carrers d'aquest
llogaret tan tranquil.
Aquest mes d'abril, també, els nins van celebrar Sant
Jordi convidant en el marc dels 40 anys de La Bressola un
autor nord-català del vilatge, en Joan Daniel Bezsonoff.
Va ser una agradable vesprada, on l'autor va expressar
records d'un temps en què la gent parlava el català al
carrer sense tenir la possibilitat d'aprendre'l a l'escola.
Va ser un moment fantàstic durant el qual els mainatges
van fer una multitud de preguntes davant un públic
vingut nombrós per l’ocasió.
Avui dia, La Bressola és cada vegada més present en la
vida del poble i prova de participar en esdeveniments
culturals per mor que es torni a sentir el català dins
aquest «pitit» vilatge de Catalunya Nord.
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Sant Galdric
Danses!
Enguany, aprofitant la formació de cançó
i dansa proposada a tots els equips de La
Bressola, amb la qual es va subratllar la
importància del llenguatge musical i corporal,
a Sant Galdric vam dedicar els mesos de març i
d'abril a treballar diferents danses tradicionals
dels Països Catalans amb tots els mainatges.
L'objectiu era clar. D'una banda, volíem que els
nins i nines coneguessin un repertori bàsic de
danses tradicionals catalanes. De l'altra, que
en gaudissin fent-ne una mostra davant de les
famílies durant la festa de Sant Jordi.
Per engegar, es va triar el repertori, a base de les danses proposades durant la formació i d'altres escollides per
l'equip. La dansa de l'ós, els set salts, el ball de la civada... en són algunes de les treballades.
Com sempre que un projecte clou un període i cristal·litza en un espectacle per a les famílies, els grups de treball
eren els de l'allioli, és a dir, grups verticals de 2 anys a CM2. Cada grup va triar dues danses i les va treballar durant
tot el període, cada tarda de dijous. Per als més petits era complicat seguir tots els moviments i els més grans,
atents, els recol·locaven i guiaven.
Finalment, un dissabte al matí els grups van sortir al centre del pati, rodejats de pares, mares i avis, i, del més petit
al més gran, amb cares concentrades, van reeixir i van convertir l'escola en un aplec.
Per acabar la festa, l'equip al complet va fer una rotllana per dansar el Joan Petit i convidar totes les famílies a
divertir-se amb la dansa.

Sant Esteve
Projecte Canigó
Canigó, aquesta era la proposta per a l’espectacle i celebració dels
40 anys de la Bressola a la Bressolada d’enguany. Un repte bonic i
enorme al mateix temps, tota una obra de Jacint Verdaguer a fer viure
i comprendre als nins i nines, dels més petitets fins als més grans.
No hi havia dubte, calia treballar el tema en vertical per tal de tenir
còmplices en els companys més grans. Per tant, vam aprofitar el
moment en l’horari setmanal en què els mainatges de tota l’escola
i de totes les edats es barregen en diferents grups, allò que hem
anomenat “MACEDÒNIA”.
En primer lloc, vam fer una adaptació de la història, la vam reescriure
en forma de conte per tal que fos més fàcil d’explicar i entendre, i vam
preparar els dibuixos de tots els personatges i indrets del poema.
Teníem enllestida la presentació, però sabíem que podíem anar un
poc més enllà i aprofitar l’ocasió per treballar altres temes secundaris
de la història que nosaltres també volíem convertir en protagonistes.
Les cançons del Francesc Bitlloch ens van ajudar a separar l’obra en
cinc parts diferents, de manera que cada una ens permetia treballar
un tema concret.
La primera part de la història, la vam aprofitar per observar tot el que
els sarraïns, tantes vegades considerats els dolents, havien aportat per
millorar la vida dels pobles d’aquella època. En la segona, els personatges
fantàstics de la història ens van servir per fer un repàs d’alguns éssers
de la mitologia catalana: fades, follets, dracs, gegants, goges,...
La tercera, quarta i cinquena part es van centrar en treballs de
geografia. Vam començar coneixent el relleu, les muntanyes i
rius de Catalunya Nord, per passar a experimentar com es forma
una serralada com la del Pirineu. Finalment, vam aprofundir en el
protagonista a partir del qual havíem desenvolupat tot el projecte, el
CANIGÓ. En vam construir un i, fins i tot, vam aconseguir fer-hi nevar.
Contents del resultat, només ens quedava esperar el dia de la festa!
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El Vernet
Cantata a Vic
Vam rebre una trucada. Una trucada que ens va emocionar. Ens demanaven si volíem acompanyar els nins i nines
del col·legi a Vic.
A Vic? Sí, al teatre Atlàntida de Vic.
Amb motiu del cinquantè aniversari de la Flama del Canigó, Tradicat amb la col·laboració d'EMVIC, la Fundació Jacint
Verdaguer, el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona i el Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès va organitzar
una cantata que, tal i com fa la Flama del Canigó, va unir els catalans del nord i del sud per interpretar Canigó, de
Jacint Verdaguer.
Jacint Verdaguer i Tradicat del Sud, el Canigó i la Bressola del Nord, una unió que només podia significar èxit i
emoció. I així va ser, el cicle 3 de la Bressola del Vernet vam anar a Vic, vam participar de la cantata creada per en
Francesc Bitlloch, conegut i estimat per tots, i vam poder gaudir d’una visita turística a la capital de la catalanitat de
la mà de l’Aleix Andreu, president dels Amics de la Bressola i fill de Vic, un excel·lent guia.
Vam tornar cansats, moltes hores de bus, els nervis d’abans de l’espectacle, l’emoció de compartir l’experiència amb
els grans de La Bressola, conèixer un munt de nois i noies del principat, el passeig per la vila, el dinar de germanor...
cansats, sí, però amb la sensació d’haver participat d’una cosa important que ens va omplir i enriquir com a persones.
Cansats, però amb un somriure de felicitat, que a dia d’avui, encara no hem pogut esborrar.
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La gallina xica
Editorial Baula
PVP: 6,95 €
És la història d'una gallina, xica, xica, xica, que de tan xica que era no ponia ous. Ella
feia tot el possible, i s'hi esforçava un munt. Pobreta, era la riota de tot el galliner.
Fins que un dia, la gallina xica va pondre...
Si voleu saber com la gallineta va fer feliç en Miquel el seu amo, llegiu aquest conte
esbojarrat de la Núria Figueras i de la Teresa Martí.
Mainada, penseu que aquest llibre fa part de les seleccions 2016-2017 de la primera
edició del Premi del Llibre Vivent!

A cavall del temps
Joan Tocabens, Col·lecció Novel·la
12 €

Si ets del Nord: Ajuda a La Bressola

Al "Credit Agricole"
demana el teu talonari
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Nom: ......................................................................................................................................................................
Cognoms: ..............................................................................................................................................................
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Quantitat del gir
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Banc: Crédit agricole Perpinyà · St. Jaume Rda A. France
Compte num.: 432 771 3 000 Codi establiment 17106 Guixeta: 00020 Rib87

Siusplau, doneu-la a la vostra agència bancària

Desprès de sis anys, en Joan Tocabens torna a la novel·la amb A
cavall del temps. El nadiu del Portús retroba els boscos fondos
de l’Albera per ambientar una intriga historio-contemporània
poc ordinària. El temps no ens pertany. L’espai tampoc.
En Guillem, fill natural del vescomte Jofre I de Rocabertí de mitjans del segle XII, i en
Marc Roca, empleat d’una oficina de notaris de Perpinyà a finals del segle XX, faran,
involuntàriament, l’estranya experiència.
Sigui quin sigui el segle en el qual ens toca viure, la vida va passant, grisa i planera
pels uns, animada i complicada pels altres. Els uns són tímids i transparents, els altres
són atrevits i voluntaris. A vegades, vés a saber perquè, les coses es barregen i la gent
s’embolica. Què fer quan, a més, hi ha una història d’amor al bell mig? Quan les casualitats es van apilotant, somni,
realitat, visions, encativament? Potser cal plantejar-se les bones qüestions i a veure el que passa… Potser no cal
fer res i com que l’amor ho arregla tot no val la pena acarar-se amb la veritat… vés a saber el que podria passar!
El lector, un cop superada la singularitat del tema, es deixa corprendre per la lenta, inexorable i definitiva
transformació, transmutació, transgressió del (dels) protagonista (es), amb una naturalesa encisadora de
rerefons, escenari etern de les bellugadisses humanes.

NOVETATS

www.edicions1984.cat
Per anar més lluny el teu ajut pot ser decisiu!

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
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Codi postal: .................... Població: .......................................................... Comarca: .......................... Telèfon: ..........................
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que us presentarà l'Associació d'Amics de la Bressola cada: trimestre

Els rebuts de ..................................................€
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Nom del titular: .......................................................... Lloc i data: .................................................. Signatura:
* 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.

