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

Més que un projecte,
una necessitat

La Bressola · Amics de La Bressola

Repeix
m. Menjada d’una
certa consistència que
hom fa diàriament a
hores fixades.

Editorial
Aquest matí quan arribava al meu despatx m’he adonat
que al carrer ja havien posat els llums de Nadal. Un
pèl d’hora pel meu gust. Sembla que faci quatre dies
que començàvem el curs i ja ens estan preparant per
al final d’any. Però una cosa és un any i l’altra un curs
escolar, l’any potser ja s’està acabant però al curs
encara li queda molt de recorregut.

Editorial
Des d’aqueix editorial, ja hem compartit la necessitat de la creació del segon col·legi i, amb ell, el
Liceu de La Bressola. I és que poder oferir places d’ensenyament en immersió als joves d’entre 15 i
18 anys a La Bressola és, avui, una necessitat.
El Liceu és una etapa clau en la construcció de la identitat individual, i és essencial comptar amb
un projecte educatiu en el qual cada jove se pugui implicar en la construcció social i cultural de la
seua personalitat. Afegiré aquí que, per al futur del país, és imprescindible que pugui fer aqueixa
construcció personal en català si així ho desitja.
Per aqueixa i d’altres raons, La Bressola esdevé avui, més necessària que mai. Ho ha estat i ho continua
sent per al futur de la llengua a Catalunya Nord, d’això no hi ha cap dubte, mes també com a exemple
de lluita compartida arreu dels Països Catalans. Si fem un cop d’ull cap al sud, continuem assistint a
desqualificacions i atacs completament injustificats vers l’escola catalana, atacs que continuen en el
temps, d’una bel·ligerància fora de mida. Mentrestant, aquí al nord hom pot tenir la falsa sensació
que la realitat lingüística actual és conseqüència d’antigues polítiques que s’estan corregint per a
estimular la llengua, però la realitat és que l’afany uniformitzador és ben viu i cada iniciativa de
revitalització de les llengües minoritzades troba esculls importants en l’administració.
Mirem on mirem, arreu dels Països Catalans, veiem que la llengua catalana és l’objectiu prioritari
d’aquells que somnien en la desaparició de la identitat catalana. Els mitjans de comunicació i, sobretot,
l’escola, són els principals receptors dels cops.
Davant d’aquests fets només hi ha una resposta possible: més escola, més immersió lingüística, més
educació en valors, des de la maternal i fins a la universitat, perquè és necessari que els ciutadans
de demà puguin créixer i construir-se en un entorn obert i solidari i alhora crític i compromès.
I davant d’això el nostre compromís se manté ferm, treballar per créixer, per a ser més presents
arreu del país i per a assolir la fita del segon col·legi i del liceu.
M’agradaria ara i aquí remarcar dos constats essencials que se vos faran evidents tot llegint les pàgines
d’aquest butlletí. El primer és la gran vitalitat dels nostres centres: de les escoles i del col·legi, dels
professionals, dels mainatges i de les famílies. El segon, importantíssim, és que no estem pas sols.
Llegiu atentament i hi trobareu Eskolim, la Folc, el Govern, els municipis de l’ACM o del SIOCCAT, un
munt de col·laboradors i d’amics que nos reconeixen, nos sostenen i nos esperonen a seguir endavant.
Els moments són difícils i no totes les administracions atorguen el reconeixement que la llengua i
la cultura catalanes mereixen, però us puc assegurar que, poc a poc i gràcies a una tasca constant,
incorporem noves complicitats, nous suports que ens reforcen en la determinació de continuar
creixent perquè La Bressola, més que un projecte, és una necessitat.
Que tingueu un molt bon any 2019.
Joan-Sebastià Haydn
President de La Bressola

La Bressola, Escoles laiques catalanes de la Catalunya del Nord
Escoles catalanes, associació Llei 1901. Amb contracte amb l’estat d’ençà del 1995

CREU DE
SANT JORDI

3

La Bressola
Carrer Natura
66000 Perpinyà
Tel.: 04 68 66 50 01
Fax: 04 68 62 24 60
www.bressola.cat
escoles@bressola.cat

Amics de la Bressola
Gran Via de les Corts Catalanes, 592 1r
(seu del Centre Comarcal Lleidatà)
08007 Barcelona
Tel.: 93 518 18 55
www.amicsbressola.cat
amics@bressola.cat

Amb el suport de:

I a La Bressola anem sumant cursos, anys i alumnes.
Més de quatre dècades que aviat és dit!
Però tot i l’èxit del creixement i treball realitzat durant
tots aquests anys, no en tenim prou i volem créixer
més. Volem créixer perquè el Col·legi de secundària
se’ns ha quedat petit, perquè volem tenir un Liceu on
preparar els nostres alumnes per anar a la universitat,
perquè hi ha municipis de la Catalunya Nord que ens
demanen una Bressola al seu poble, perquè cada any
tenim més demanda de places que les que podem
oferir, i perquè el projecte de la Bressola no és altre
que la recuperació del català a tota la Catalunya Nord.
Per tant, quan ara arribi el final d’any i us plantegeu
nous reptes per l’any nou que vindrà, un d’aquests
reptes ha de ser ajudar-nos a aconseguir que el curs
vinent ja disposem del segon Col·legi de secundària
i del Liceu. I que ningú digui que això que estem
plantejant és només un somni, perquè a La Bressola ja

Pellago, pellaga
m. f. Jove.

hem demostrat llargament que aquests
somnis nosaltres els fem realitat. Això sí,
sempre gràcies al suport de tots i totes
que sempre us hem tingut al costat. Sabem que tenim
tot un país darrere nostre!!!
Vull acabar amb unes paraules de suport a tots els presos
polítics i exiliats catalans que estan patint la repressió
d’un estat injust i molt poc democràtic només per
defensar les seves idees i els nostres drets i llibertats.
Alguns d’ells socis de la nostra associació dels Amics de
la Bressola. Dir-vos que sempre estarem al vostre costat
i al de les vostres famílies, i gràcies pel vostre sacrifici.
Aleix Andreu i Oliver
President dels Amics de La Bressola
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Espertinar
m. Col·lació que
es fa a mitja tarda,
entre el dinar i el
sopar.

ESKOLIM reivindica
En la seua defensa de la immersió, la
xarxa Eskolim, de la qual forma part
La Bressola, reivindica la necessitat
de poder passar les proves de nivell
de l'Educació Nacional en la llengua
pròpia de l'escola.
Entre les accions dutes a terme, es va
enviar una carta al ministre d'Educació
demanant l'adaptació de les proves en
les llengües dites regionals.

Un segon Col·legi i el Liceu!
La Bressola ja treballa amb el municipi de Perpinyà,
amb el Departament i amb la Regió per tal de poder
obrir, tan aviat com es pugui, un segon col·legi i el Liceu.

Premi Civisme
per a La Bressola
El President de la Generalitat
de Catalunya, Quim Torra,
visita La Bressola

El 27 de novembre, el vicepresident i fundador de
La Bressola, Miquel Mayol, recollia de mans del
vicepresident del Govern Pere Aragonès, el Premi
Civisme a la ciutadania i virtut civil. Aqueix guardó,

La directora de Política Lingüística visita La Bressola
Ester Franquesa i Marta Xirinachs, directora general i subdirectora de Política Lingüística respectivament,
van visitar les escoles de Pesillà i de Sant Esteve i el Col·legi Pompeu Fabra el dijous 22 de novembre.
També van ser presents Jean-Paul Billès, batlle de Pesillà de la Ribera, i Josep Puigbert, director de
la Casa de la Generalitat de Perpinyà.
Els alumnes van ser els encarregats de guiar la visita i fer viure una jornada d'immersió al projecte
de La Bressola.

Trobada ACM, La Bressola
i el SIOCCAT

El divendres 31 d'agost, La Bressola va rebre la visita del
President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra,
en el marc d'una visita institucional a Catalunya Nord.
El president Torra va arribar a l'escola de Sant Galdric
i seu de l'Associació, on va ser rebut pels presidents
de La Bressola i dels Amics de La Bressola, membres
del Consell d'Administració i la directora general.

Trobada amb el conseller
d'Ensenyament

El president de l'ACM, David Saldoni, i el llavors
secretari general, Marc Pifarré, van visitar Catalunya
Nord en una jornada de contacte amb la realitat de
les escoles La Bressola i amb el SIOCCAT, representat
pel seu president, Francis Manent.
Acompanyats pel president de La Bressola JoanSebastià Haydn i el president dels Amics de la Bressola,
Aleix Andreu, la comitiva va visitar La Bressola de
Pesillà i el Col·legi Pompeu Fabra.

Després d'una visita a l'escola, de saludar els membres
de l'equip pedagògic i personal, i d'agrair-los llur tasca,
el President es va reunir amb els representants de La
Bressola per abordar la situació actual, els projectes
i les necessitats de l'Associació.

La trobada va comptar amb la presència d'Armelle
Revel-Fourcade, batllessa del Soler i Jean-Paul Billès,
batlle de Pesillà de la Ribera, així com de Josep Puigbert,
director de la Casa de la Generalitat.

El President Torra es va mostrar, en tot moment,
interessat i compromès amb el projecte de La Bressola.

atorgat pel Departament de treball, Afers Socials
i Família de la Generalitat de Catalunya, reconeix
persones o organitzacions que destaquen per
l’excel·lència de la seua tasca i trajectòria al servei
del país. En el cas de La Bressola el jurat va reconèixer
una trajectòria de gran qualitat tant en la recuperació
de la llengua com en l’educació en valors com ara el
diàleg, la solidaritat o la cooperació.
L’acte d’entrega se va fer al Palau Reial de Pedralbes,
a Barcelona.

El dimarts 27 de novembre, una delegació de La
Bressola formada pel vicepresident Joan Ridaura, la
directora general Eva Bertrana, el president dels Amics
de La Bressola Aleix Andreu i la secretària Montserrat
Higueras, va ser rebuda pel conseller d’Ensenyament
de la Generalitat, Josep Bargalló, i la secretària general,
Núria Cuenca. La reunió va abordar possibles vies
de col·laboració entre La Bressola i el Departament
d’Ensenyament.

La Bressola · De portes endins
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I Jornada sobre la Promoció
i l'Ús del Català de la FOLC
La FOLC, la Federació d’Organitzacions per la Llengua
Catalana, va celebrar la I Jornada sobre la Promoció
i l’Ús del Català a la Sala de Graus de la Facultat de
Lletres de la Universitat de Girona.
La jornada va aplegar ponents d'arreu dels Països
Catalans per debatre sobre la situació de la llengua,
conèixer les experiències positives, proposar els
objectius més immediats i concretar objectius bàsics
per a compartir.
Al matí, una primera taula rodona formada per
professors universitaris i experts en sociolingüística
va exposar les dificultats i mancances de la llengua en
els diferents territoris.

La Bressola va ser l'entitat triada per a representar
Catalunya Nord en la taula rodona de la tarda. Eva
Bertrana, la directora general, va exposar la importància
del projecte de La Bressola per a la recuperació del
català, subratllant-ne la metodologia immersiva amb
la qual el català no és només una llengua acadèmica,
sinó una llengua de vida als centres.

A la tarda, una segona taula rodona amb representants
de diverses entitats va subratllar els objectius i
estratègies concretes per a la promoció i l'ús.

La cloenda de la jornada va ser a càrrec d'Ester
Franquesa, que va remarcar la unitat en la defensa de
la llengua i els objectius compartits.

Cantata als Premis Pompeu Fabra, al TNC
Després de l'èxit de la cantata «El caçaire de mots» de Francesc Bitlloch, estrenada a la
Bressolada 2018, La Bressola va ser convidada a fer-ne una adaptació per a l'acte d'entrega
dels Premis Pompeu Fabra que organitza el Departament de Política Lingüística.

Belleu
adv. Denota la possibilitat
del que es diu. Potser.

12a Jornada de Formació

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

Per això, la primera part de la jornada va comptar amb
la conferència inaugural «El català al món» del sociòleg
Salvador Cardús i la xerrada sobre el rossellonès de
Joan Peytaví, catedràtic de la UPVD i membre de l'IEC.
Abans de dinar, també se va fer un taller de glosa per
a cicle 3 i el col·legi, amb el tres vegades coronat Rei de
Nyacres Ferriol Macip, i un taller de jocs i danses per a
maternal i cicle 2 amb la Lali Mateu.

© Direcció General de Política

Més enllà de les aportacions dels conferenciants
i formadors, la jornada és un espai d'intercanvi
d'experiències entre els equips i professionals de
La Bressola, una oportunitat per a compartir idees i
vivències.

En aqueix mateix acte, els Amics de La Bressola van rebre un reconeixement especial com a entitat del Cens
d'entitats de foment de la llengua catalana.

A la tarda se va comptar amb tres espais més: «Catalunya
Nord, avui» una fotografia de la realitat sociocultural del
país amb el periodista Sebastià Girard, «Neurociència
a l'aula» amb l'especialista Carme Trinidad, per a
qüestionar-nos ritmes, espais, emocions... I un tercer
espai que va servir per a reflexionar sobre els projectes,
amb Joan Pons de l'equip de l'Institut de Sils.
La jornada va concloure amb la posada en comú dels
equips aplegats per etapes i un balanç general que va
ser molt positiu.
Més enllà d'aqueixa jornada, durant els dos dies
posteriors va tenir lloc una formació més específica
adreçada als nous membres del personal, amb la finalitat
de donar-los les eines i les estratègies necessàries per
adaptar-se al sistema pedagògic de La Bressola.

© Direcció General de Política

Aqueixes jornades tenen com a finalitat promoure
la reflexió i el debat i oferir recursos al voltant de la
immersió, els projectes, les pedagogies cooperatives,
la verticalitat...

Enguany, el tema central tornava a ser la llengua, fent
especial èmfasi en la variant pròpia, en la necessitat de
recuperar i potenciar els trets propis del rossellonès a
l'escola.

El dimarts 23 d'octubre una representació d'una vintena de mainatges de les escoles i del col·legi de La Bressola
va actuar al Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona, i va fer emocionar el públic amb les seues veus. «Per
anar de tu fins a jo», «Els poetes canten la paraula» o «Paraules prohibides» van ser algunes de les peces
interpretades i aplaudides pels assistents, entre els quals es trobava la consellera de Cultura, Laura Borràs.

© Direcció General de Política

El 22 de novembre tots els membres del personal de
La Bressola se van reunir al col·legi Pompeu Fabra per
a participar en la 12a Jornada de Formació.

Sàller
v. intr. Una persona
o cosa, passar de
dins a fora.

La Bressola · Llengua
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El català al nord de Catalunya a l’inici del segle XXI
Llengua catalana i dialecte septentrional

precisió i més matís i participar a enriquir el vocabulari
general del català. El casot i el casoal, fer apolit o a polit,
s’arramblar al carrer, anar d’un band i de l’altre de casa,
tenir un nin que és un brutinyó, passejar amb la votura,
menjar cambajó, sentir el ca que jaupa, tenir de sàller
al jardí per cúller flors, ximar massa en una repeixada,
etc. són mots i expressions nostres que tothom pot
compartir. A més a més, un munt de gent aquí, fins i
tot catalanoparlants passius, sap què vol dir localment,
espiar, la broma, el cotiu, despús-ahir, eixorit, moix,
els morros, mosellut, una sarda i les expressions “n’hi
ha fora (que) dues”, “ho és!”, “per mor que pugui
venir”, “vaig a xo del metge” i sap veure que moltes
d’aquestes formes no tenen exactament el mateix
sentit en la resta del domini lingüístic. És més, malgrat
la situació de la llengua, encara
creem paraules: el planxot,
Pallagostí
una entrecosta, la reentrada,
m. 1. Llagosta (insecte).
el tirataps, un tocamanetes, el
2. Vulg. Persona que
voral, etc.

Joan Peytaví Deixona
IFCT - Universitat de Perpinyà / Institut d’Estudis Catalans - Barcelona

A la Catalunya del Nord, el nom de la llengua vernacla
sempre ha estat i sempre continua sent el català.
La variant local, que a vegades té també el nom de
“rossellonès”, només és una conseqüència de la situació
geogràfica, l’evolució històrica i la realitat sociolingüística
d’allò que s’ha parlat durant més de mil anys en les terres
entre Albera i Corberes. Pel que fa a una definició més
ajustada, l’idioma remet al Rosselló, el Conflent i el baix
Vallespir. Les valls més amunt (Cerdanya, alt Vallespir,
qualques poblacions alberenques) ja tendien i tendeixen
a expressar una altra variació –el cas del Capcir seria un
altre; per desgràcia, no es planteja més avui. La percepció
del dialecte rossellonès és cosa de detalls ínfims però
sentits com a objectius pels locutors, pocs, que encara
el fan servir: un habitant de la plana
dirà que “aquí muntem i allí pugen”,
Tampis
per diferenciar-se d’un vallespirenc.
adv. Pitjor. Tant se val

La presència d’un dialecte rossellonès
es deu principalment a la història
moderna. La fragmentació política dels territoris
catalanoparlants (s. XV-XVII), la separació estatal del 1659,
el volum més marcat aquí de la immigració occitana
(s. XVI-XVIII), l’evident inici de la francesització (s. XVIII)
i la subsegüent pèrdua d’un referent “estàndard” han
accentuat aquesta realitat i aquesta opinió que el català
del nord del Pertús és un bri diferent del que es parla a
partir de la Jonquera.

Els canvis contemporanis (s.XIX-XXI) amb la integració
completa a França, i en particular l’impacte de les
lleis d’escolarització (anys 1880) han dut els nordcatalans cap a una diglòssia previsible i un procés
d’interrupció lingüística a la primera meitat del segle
XX que ha generat una substitució del català pel
francès en la segona part del segle. La demografia
recent ha acabat de matar quasi bé el dialecte;
la llengua treu mal a existir si es miren totes les
enquestes fetes des de fa 25 anys.
Dit això i malgrat el panorama, el català no ha mort
a la Catalunya del Nord, en aquest inici de segle
XXI: s’hi ha mantingut entre els locals més grans,
els catalanoparlants “forasters”, els militants de la
llengua i la població gitana. Entre aquests diversos
col·lectius, les connexions no són moltes. Els únics
que han conservat la manera de parlar de procedència
local, és el grup dels besavis que cada vegada es fa
més reduït per la naturalesa de les coses.
D’un altre costat, la reimplantació de la llengua se sol
fer mitjançant l’escola. El model escolar és tanmateix
aquell del mestre que serveix de model de llengua i
evidentment cada un representa una variant, segons
els seus orígens. És una llàstima que la variant es vagi
perdent per la raó que podria ser un dels connectors
entre les generacions de locutors actius i passius,
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viatja per recreació,

perquè el coneixement bàsic de la llengua encara hi
és –com ho és més el desig de la llengua, confessat
en les mateixes enquestes esmentades més amunt.
Belleu caldria insistir sobre el fet que la variant que tan
erròniament ha pogut fer pensar als rossellonesos que
s’expressaven en un “català d’aquí”, constitueix ben
poca cosa respecte al conjunt de la llengua. Sovint és
una qüestió de registre com ara entre l’oral i l’escrit.
Podem dir sense cap correcció “tinc pas son” i “vull
pas venir” i escriure en un text “aquesta nit no tenia
son” i “en Joan no volia anar amb ell”, per explicar l’ús
de les diverses negacions.
Allò que més pot destorbar el locutor local serà la
fonètica, que popularment en diem “l’accent”. Com
passa en totes les llengües, hi ha un munt de maneres de
pronunciar “parell, veremes, parió, família, pateix, calaix,
ahir, granota, etc.” però una sola d’escriure aquests mots.
Serà igual per “música, gàbia, església”, o “mosca, torre,
cançó, Canigó”, o encara “petit, llegir, genoll, germà,
seixanta, Marqueixanes”. I tot això forma part de la
llengua catalana, que després d’exportar-se des del nord
del país cap al sud a l’edat mitjana, s’ha enriquit durant
segles de totes les aportacions dels diferents llocs.
Òbviament que si volem, podem pronunciar [kamís]
o [lliçús] quan escrivim “camins” i “lliçons”, que “mon
pare” és “el meu pare” i que “la meua mare” és “la
meva mama” o “mamà”. Cal dir que és correcte
l’ús dels pronoms personals em / me, et / te i ens
/ nos. La flexió en –i dels nostres verbs són del tot
vàlides i reconegudes a la Gramàtica fabriana de la
institució màxima de la llengua, l’Institut d’Estudis
Catalans. Per què hi renunciaríem? “Som català” o
“sem catalans” que pronunciem [sun katalá] o [sem
katalás] són conjugacions recollides i admeses per
les autoritats lingüístiques.
I què caldria dir del lèxic, que s’està perdent cada dia,
mentre que els localismes podrien servir per a més

La manera de parlar el català en
recorre un país pel sol
gust de conèixer-lo.
l’àrea tradicional del septentrional
pot seguir amb tots els ets i uts
en la gran cavalcada de la llengua
catalana, sentir-se orgullosa de
ser reconeguda com a tal. Si ens sabem adaptar,
i perquè la variació fet i fet és poca cosa, podem
parlar prou com ho feien els nostres predecessors
en aquesta zona.
Per a qualsevol dubte, informació o pregunta:
peytavi@univ-perp.fr / jpeytavi@iec.cat

La Bressola · Trobem-nos amb...
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Pesillà de la Ribera

A polit, apolit
adv. 1. a poc a poc.
2. Atenció! Alerta!

Fem viure les tradicions!
Enguany és el segon curs a l’escola de Pesillà i ja sem
16 infants de maternal! Hem començat aqueix curs
amb moltes ganes de fer nous amics, de conèixer
pler de coses noves i de viure la cultura, les festes i
les tradicions a la nostra escola.
Aqueixa tardor la vam engegar amb una escapada a
l’àrea de pícnic prop de l’escola. A banda d'inaugurar
els fantàstics pícnics del curs, vam aprofitar per
cercar tot tipus de mostres i fruits de tardor per triar,
classificar, tastar i augmentar el nostre vocabulari.
Un cop a l’escola, vam fer un treball de classificació,
separant les troballes en diferents safates amb llur
nom i creant un mural per exposar a la classe.
Una altra activitat reeixida va ser un taller de cuina on
vam descobrir els panellets. Nos van agradar tant que
vam decidir fer de mestres pastissers (amb barrets
i tot!) i convidar les famílies a una classe de cuina
guiada per llurs infants.
A finals d’octubre vam fer un dinar de germanor amb
totes les famílies de l’escola per enfortir els lligams i

El Soler

transmetre un any més aqueixa bonica tradició nostra:
La Castanyada! Feia molt bon dia i vam fer torrar!
Tothom va portar coses per picar i compartir, nos vam
menjar els panellets casolans i l’associació de famílies
nos va convidar a menjar castanyes! Que bones!
Calestró
m. Seny, enteniment, cervell.

Un curs de viatge
Enguany, a La Bressola del Soler hem triat un projecte
que nos està fent viatjar per arreu del planeta Terra:
Cultures del món. Per mor de no perdre’n cap detall,
hem decidit dividir els períodes en continents i
aqueix primer període nos hem dedicat a investigar
el continent europeu.

Trobem-nos amb...
A les acaballes del 2018, estem molt satisfets d'haver
reunit, al llarg de l'any, un grup incondicional de
lectores i lectors al Trobem-nos amb..., l'activitat que
Els Amics de La Bressola duen a terme a la llibreria
Documenta de Barcelona.
El dia 8 d'octubre vam iniciar el curs 2018-2019
amb "La llengua dibuixada", d'Enric Larreula. La cita
de novembre va ser amb "Un estiu", de Francesc
Parcerisas, i la darrera tertúlia, el 3 de desembre, va
ser a càrrec de Gemma Pauné i Oriol Garcia, autors
de "Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua".
El català és el motiu de l'existència de La Bressola,
i el motor de les nostres activitats. Per això, la

Tant grans com petits hem pogut treure profit d’aqueix
viatge i hem descobert països, llengües, tradicions i, fins
i tot, hem vist les diferents monedes que s’han utilitzat
al llarg dels anys en alguns països.

protagonista de l'obertura i del tancament del
trimestre ha estat la nostra llengua. No podria haver
estat d'altra manera. D'una banda, el "Trobem-nos
amb..." volia recordar la figura i l'obra de Pompeu
Fabra, en la commemoració dels 150 anys del seu
naixement i, de l'altra, celebrar la publicació, el 1918,
de la Gramàtica catalana.
Les vicissituds del català, al llarg de la història, han
estat innombrables. Malgrat tot, segueix ben viu, i la
literatura n'és una prova fefaent.
Des dels Amics de La Bressola, us convidem a conèixer
les autores i els autors que escriuen en la nostra
llengua, i a participar en el "Trobem-nos amb..." cada
primer dilluns de mes.

Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

Porta d'Espanya 04 68 56 24 24

Ens veurem ben aviat amb més llibres, més
galetes i més vi.
Que tingueu una bona entrada d'any.

Per tal de poder moure’ns pel món tranquil·lament,
els més petits hem creat un passaport amb una foto
i la nostra signatura i, a més, hem preparat el nostre
estómac cuinant productes típics d’alguns països.
Els nins i nines de cicle 2 nos hem centrat a estudiar
diferents monuments dels països que més nos sonaven
i que volíem conèixer en profunditat. Els hem treballat a

través de la pràctica artística, pintant-los amb diferents
tècniques com ara el puntillisme i el collage.
Els nins i nines de Cicle 3 hem organitzat uns viatges
per parelles als diferents països d’Europa i hem cercat
la informació més rellevant de cadascun. Per tal de
mantenir al dia els nostres companys, hem creat unes
postals amb paisatges i monuments del país que nos ha
tocat i els hem explicat què hi hem anat a fer i qualques
curiositats.
Com que volíem compartir les nostres experiències amb
tothom, vam decidir dur la nostra feina al vilatge el dia
de la festa de la castanyada, així totes les famílies van
poder gaudir de les nostres aventures europees.
Disculpeu, no podem explicar-vos gaire cosa més perquè
hem d’anar a fer la maleta, doncs aqueix segon període
nos esperen noves aventures a l’Àfrica, ja vos farem
arribar notícies!
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Col·legi
Que no nos enganyin
“Bip! Sona el mòbil. Hem rebut un missatge de
Whatsapp. L’obrim, el llegim, riem i l’enviem a tres
grups que tenim de 20 persones cada un. Sense saberho acabem de compartir una notícia falsa. Sense
saber-ho acabem d’enganyar 60 persones.”

Ho és!
interj. És veritat!

Nyils
L’Ollada de Nyils
L’Eliana Thibaut i Comalada defineix l’Ollada com "una
sopa cuita dins una olla a poc a poc sobre un foc de
llenya. [...]. És el nostre plat nacional a Catalunya
Nord!” i té com a ingredients verdures, llegums, carns
i embotits. Es menja tot barrejat, sense destriar-hi
res. Però a Nyils, tenim la nostra particular recepta,
la nostra ollada.
Durant una hora a la setmana nos reunim tota l’escola,
i des del mainatge més petit al més gran, nos barregem
en tres grans grups: l’Ollada del Vallespir, l’Ollada del
Rosselló i l’Ollada del Conflent.
La recepta és fàcil: gaudir entre grans i petits, tot
preparant les festes, i aprofundir en les tradicions i
la cultura nord-catalanes.

Enguany hem preparat, per a la festa de la Castanyada,
tres danses tradicionals de la Catalunya Nord: «El capellà
i la gallina», «Joan del riu» i «El ball de Sant Ferriol».
A més a més, cada grup havia de preparar una decoració
per a la festa de la Castanyada, cantar l’estrofa de la cançó
conjunta «Els avantpassats», sobre la història de Catalunya
i, la part més divertida, preparar jocs per a la gimcana de la
castanya. L’Ollada del Vallespir va preparar un joc de bitlles
i una cursa de relleus de castanyes, l’Ollada del Rosselló,
el joc del Menja castanyes i el joc de La castanya cega i
l’Ollada del Conflent, un joc de toca-toca i una pinyata.
Aquest període nos dedicarem a preparar l’obra de teatre
«El Picot de Montescot» de Cris Cayrol. Una manera
diferent de conèixer el nostre patrimoni local i lingüístic.
Si voleu tastar la nostra ollada, espieu entre les nostres
tampes i trobareu una ollada ben deliciosa.
Bon profit!

Els guixos esculpits de les façanes de Prada
A finals del curs passat, la mediateca Pompeu Fabra
de Prada va fer una exposició oberta al públic sobre el
gran projecte dels nins i nines de CE2, CM1 i CM2 de
La Bressola de Prada.

Per parelles i en grups verticals, van treballar el significat
de les decoracions que Joaquim Eyt i Gustave Violet van
dissenyar tot donant vida als edificis del poble.
Un cop endinsats en aquest projecte, els nins i les nines
van fer d’artistes imaginant frisos i realitzant-los a partir
de la tècnica de la transferencia, fent servir el suport Print
block i una gúbia. Un cop apresa la tècnica van crear
frisos blaus, verds i negres que van acabar decorant unes
finestres fabricades per la mateixa mainada.
També van tenir la sort de comptar amb l’ajuda d’en
Manu Branco, arquitecte i pare d’alumne de l’escola,
amb qui van aprendre a treballar i reproduir frisos de

No podem pas evitar que les notícies falses existeixin i se
segueixin reproduint, mes podem prendre consciència
i tenir una visió crítica de la situació. Quan compartim
quelcom, cal fer-ho convençuts i convençudes. Així
doncs, hem demanat als alumnes que triïn una notícia
falsa i gravin un vídeo desmentint-la.
Un dels requisits principals per a fer un vídeo creïble i
eficaç és parlar amb propietat. Per això hem introduït
conceptes de plena actualitat com la postveritat, el
sensacionalisme i els rumors o conspiracions. Amb
aqueixos conceptes clars i una bona investigació, els
alumnes han pogut estructurar un discurs coherent
i convincent per tal que el públic comprengui quan i
com se l'ha enganyat, i conegui quina és la versió més
verídica de la notícia en qüestió.
Els nombrosos vídeos de youtubers que circulen
entre els joves han estat la font d'inspiració del
producte final d’aqueix projecte. Amb l’objectiu
principal ben clar, cada grup de treball ha cercat
una manera original i entretinguda de desmentir
amb un vídeo la notícia falsa.

Prada

Amb el propòsit d’apropar-se i sensibilitzar-se amb
el patrimoni de la vila, els alumnes de Cicle III van
investigar i observar les cases centenàries del poble i
van fotografiar els frisos que les embelleixen.

Aqueix missatge és el punt de partida del projecte
“Fake news: que no nos enganyin!”. Els alumnes del
col·legi freqüenten les xarxes socials i dediquen
hores i hores a navegar per internet. Però, són
capaços de discernir què és cert i què és fals de tot el
que llegeixen? Tant als nostres adolescents com a la
resta d’internautes nos manquen aïnes per destriar
totes les notícies que nos arriben diàriament. Així
neix el primer projecte d’enguany per als alumnes
de quarta i tercera.

Després d’un munt d’hores dedicades a preparar,
investigar i gravar, hem reeixit a desmentir pler de
notícies falses que actualment trapem a internet. Ara
ja ho sabeu, feu a polit, que no vos aixequin la camisa!

la mateixa manera que ho feien Eyt i Violet.

El Vernet

Sus, sus de
prep. Sobre, damunt.

A polit, sem eixorits!
En arribar de les vacances, el retrobament amb els
mainatges i llur energia gairebé incombustible nos
fa iniciar el curs amb l'entusiasme necessari per tirar
endavant els projectes i les activitats programades.
El nostre tema de l'any, A Polit, sem eixorits!, vol
ser una declaració d'intencions. Sem i volem ser.
Sem nord-catalans, volem xerrar el rossellonès, sem
manyacs, volem aprendre més i més...
El mes d'octubre nos ha dut la primera sortida a
la Roca de l'Albera. La dita diu: "A la Roca el sol
hi toca, a Argelers encara més". I sí, enmig dels
plujosos dies d’octubre, el sol nos va acompanyar
durant tota la jornada. Diuen que la Roca de l'Albera
és tal vegada “el poble que més bé reflecteix la
gènesi medieval d'un poble català. Dalt d'una roca,
un turó rocós, hi hagué en primer lloc un castell, al
voltant del qual es formà una Cellera envoltant tot
el castell. Aquesta Cellera es fortificà, formant la
Vila fortificada de la Roca de l'Albera. En el poble
vell es troba l'església parroquial de Sant Feliu i
Sant Blai”. Nosaltres vàrem poder visitar el vilatge i
les rutes per arribar a la font dels ocells. Junts vam
poder espiar, tocar i respirar la natura. Va ser una
jornada enriquidora, nos vam sentir com experts
senderistes seguint els camins GR marcats.

Com cada any, els projectes que nos proposa la Joana
Camps són molt enriquidors per a tothom.

Mentrestant, els més grans del Vernet iniciaven
la cursa per aconseguir ser els representants dels
mainatges al nostre Consell d'Escola. Eren sincers:
"Crec que puc defensar bé les vostres propostes",
"Me fa pas vergonya parlar davant de tothom", "Tinc
molt bones idees per a l'escola", "Seré content si me
voteu", "Sóc molt manyac i m'ho mereixi"... Així fins
a nou candidatures. Els delegats dels mainatges ja
han debutat d'una manera impecable, recollint les
propostes i queixes de les assemblees de classe per
a transmetre al Consell d'Escola. Un cop més, se senten
partícips i responsables de la vida escolar.

Gràcies Joana!

Seguim caminant, avançant i redescobrint-nos!!

La visita de la Joana Camps va ser clau per entendre
la “Belle époque” i comprendre l’art arquitectònic que
decorava les façanes del període 1908-1939.
Ha estat un projecte interdisciplinari. S’han treballat
conceptes matemàtics com la mesura de distàncies,
les simetries i l'orientació sobre un mapa; lingüístics,
elaborant rètols per a l’exposició i realitzant un text
individual que explicava el projecte; plàstics i històrics.
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La Bressola · El gust de la lectura

Sant Galdric

Bon Nadal

David Carter. Editorial Combel (Totes les edats)
PVP: 16.90 €

El valor de la comunitat

Fem Pinya s'ocupa amb esforç i dedicació de treballar
per les festes de cada període, oferint menjar o beguda,
oferint un espai de convivència i de trobada entre les
famílies i l'equip, que altrament no se podria pas fer. A
més l'Associació s'ocupa d'organitzar diverses activitats,
com la popular Tómbola de Nadal, per recollir fons per
a l'escola. D'aqueixa manera se pot ajudar les famílies a
la Classe Verda o comprar material esportiu i lúdic per

Segur que ja coneixeu les petites joies de David Carter, uns llibres amb una multitud de
construccions de paper desplegables, que ens permeten viatjar a través dels mots, de
les formes i dels colors. Un petit llibre d'art per a tota la família. El fred, la neu, els llums
de colors, l'arbre de Nadal i els bons desitjos és el que trobareu en aquest "Bon Nadal".

Els calçotets del llop. Se'm congelen
Lupano, Itoïz i Cauuet. editorial Astronave (A partir de 6 anys.)
PVP: 13.95 €

als infants. Totes aqueixes iniciatives són importants
i donen sentit a l’existència de les associacions de
famílies. Però recentment també hem pogut veure
Fem Pinya donant suport en tasques més concretes
i mostrant-se sempre disposats amb famílies que els
demanen directament ajuda.

Arriba en català el nou volum dels calçotets del llop. Els genials Lupano, Itoiz i Cauuet
fan una crítica sobre els animals (o la gent) que no tenen casa a l'hivern quan la neu
arriba i fa molt fred.
El llop, emprenyat, no para de repetir "Se'm congelen", però cap dels animals del bosc
entén què vol dir amb aquesta frase: què se li pot congelar si el llop sempre va amb uns
calçotets ben abrigat? A més a més comencen a desaparèixer animalons. Els habitants
del bosc, preocupats perquè el llop no torni a ser malvat, hauran de descobrir què passa.

Saber que se compta amb el suport de tota la comunitat
educativa, inclosa l’Associació de Famílies, és molt
important per sentir-se acompanyat i fer més força.
Fem pinya!

Història mundial de Catalunya

Avisar-se
v. pron. Adonar-se

Sant Esteve

Sota la direcció de Borja de Riquer - Edicions 62
PVP: 28 €

Sota la direcció del catedràtic d'Història Borja de Riquer, un llibre d’història rigorós i
alhora divulgatiu, ordenat per dates clau, en el qual un centenar d'historiadors i experts
en cada època i matèria ens ofereixen un retrat de com Catalunya s’explica amb el món
i, també, del que Catalunya ha aportat a Europa i al món des de la Prehistòria fins als
temps contemporanis.

20 anys de Bressola a Sant Esteve!
El 28 de setembre la nostra escola va celebrar els 20
anys! I que bé que els portem! L’escola feia molt de
goig i l’emoció se respirava a l’ambient. Quina bogeria
de setmana per a preparar-ho tot! Mainatges, mestres
i mainaderes vam treballar de valent per tenir la festa a
punt. I finalment la cita tan esperada va arribar. Després
dels parlaments plens d’emocions que nos varen oferir
els batlles (l'actual, Robert Vila, i el del moment de la
creació, Yves Rousselot), el president de La Bressola, les
directores i primers constructors d'aquest projecte (Lali
Canet i François Borgia), la festa va començar amb una
cançó dels mainatges i un gran pastís de xocolata coronat
per un 20 fet de crocant (gràcies, Joana!). Però això no
és tot, un dels moments més carregats d'emoció de la
vesprada va ser quan els antics alumnes Lluís Haydn i
Sara Latorre nos van fer posar la pell de gallina amb una
cançó que resumia llurs records d'infants a La Bressola
de Sant Esteve. Nos vam haver d’eixugar les llàgrimes!

Un cop acabats els actes, va començar la gresca amb
Circ de Jocs. Els més menuts i els més grans se regalaven
mentre degustaven l’aperitiu. Els jocs van ser d’allò més
divertits i van demanar la implicació de mares, pares,
mainatges i qualque mestre també! A qualcú encara se
li escapa una rialla quan recorda les curses a collibè! La
vesprada també nos va permetre retrobar molts antics
alumnes i famílies. Tot un goig observar el bon record
que tenen de llur pas per l'escola i com aqueixa els va
obrir camí.
L’èxit de la festa dels 20 anys no deixa de ser una síntesi
d’allò que l’escola ha estat tots aqueixos anys: un espai
on la feina braç a braç és la clau per a un èxit col·lectiu.
Cal donar les gràcies a tota la gent que s’hi ha deixat i que
s’hi deixa la pell cada dia i que fa possible aquests somnis
de bressola, com deia el nostre poeta Joan Pau Giné.
Salut i per molts anys!

Una història mundial de Catalunya amb una concepció global, oberta, plural i universal
que, inspirada en la historiografia francesa més moderna, transcendeix els llocs de
la memòria habituals.

Si ets del Nord... Ajuda La Bressola

Al "Credit Agricole"
demana el teu talonari
de XECS EN CATALÀ

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

Siusplau, doneu-la a la vostra agència bancària

La Bressola de Sant Galdric, com totes les escoles del
món, està formada per una comunitat educativa diversa.
Els mainatges són l'element central d'aqueixa comunitat i
el que dóna sentit a la tasca i dedicació dels altres. Sense
cap dubte els equips docents sem una part important
també, mes de nosaltres ne solem parlar molt més. El
darrer article de Sant Galdric parlava sobre la importància
de l'entorn, de la comunitat i de l'arrelament del centre
a l'espai geogràfic i humà en el qual està situat. Avui
volem fer referència a una part molt menys visible i molt
important: la nostra associació de famílies, Fem Pinya.
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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

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

Els rebuts de ..................................................€
semestre

any

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.

