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Editorial
Els més observadors de vosaltres haureu notat una 
petita diferència en aquest editorial. Efectivament, 
per primera vegada d’ençà de deu anys és pas l’Aleix 
Andreu i Oliver qui la signa, sinó un tal Geoffroy Lourdou 
i Ribot. L’explicació és ben senzilla, després de tants 
anys passats a la presidència dels Amics de La Bressola, 
l’Aleix ha decidit enguany de descansar una mica i m’ha 
demanat d’agafar el relleu. Vista tota la feina feta per 
l’Aleix, no he pas pogut rebutjar la seua oferta i des de 
l’assemblea general del mes de juny soc el nou president 
de l’associació. Cal dir que també se veia a venir... 

Nascut a Perpinyà i criat a Elna, al moment de trobar 
una feina vaig haver d’exiliar-me nord enllà, com molts 
rossellonesos. Després de 5 anys a París en tenia una 
fart (en Joan Pau Giner ho cantava, «en som sopat de 
Montparnasse, els deixi la meua plaça...») i vaig sentir 
la necessitat de tornar a Catalunya, fos al nord o al sud. 
En aqueixa època la situació econòmica al sud oferia 
moltes oportunitats i així vaig anar a Barcelona, amb 
l’ajuda del meu germà que hi vivia de feia anys. Arribat 
al cap i casal em vaig fer soci dels Amics, passats uns 
anys vaig entrar a la Junta com a vicepresident i ara 
n’assumeixo la presidència. 

Sent l’únic nordcatalà de l’equip, sentia que tard o 
d’hora seria president de l’entitat, però no podia pas 
imaginar la situació particular en la qual se faria. Quines 
circumstàncies més peculiars per una estrena, quin any 
més estrany nos ha tocat viure!

Des del sud, hem hagut d’aturar o de reportar totes les 
activitats proposades als socis, com el club de lectura, 
les sortides a Catalunya nord o els actes públics. Hem 
passat a ser experts en plataformes de videoconferència 

per guardar el contacte entre membres de la junta o 
per mantenir relacions amb les institucions públiques 
i culturals. La pandèmia nos ha obligat a repensar les 
nostres formes de funcionament i a adaptar les activitats 
a les noves condicions. D’aqueix període d’aturada 
forçada, malgrat tot, n’hem d’aprofitar per imaginar i 
preparar el nou any 2021.

Durant aqueix temps, també hem vist com els col·legues 
del nord estaven tocats per les dificultats de la situació. 
Però sobretot hem comprovat com n’era de forta La 
Bressola, adaptant-se a les circumstàncies i fins i tot 
reinventant-se amb un esforç immens de tothom, tant 
del personal de La Bressola, com dels alumnes i de les 
famílies. Del nord nos arribaven vídeos enginyosos de 
«La Bressola a casa» per continuar el treball escolar 
amb els alumnes a casa o encara el vídeo-clip «Sem 
bressolaires confinats» per guardar el bon humor. Això 
demostra que d’imaginació no nos en falta pas!

Nos hem superat per aguantar però la distància 
imposada ha fet palesa, si és que calia, la necessitat de la 
pedagogia de La Bressola, entre altres la verticalitat i la 
col·laboració. La manca de relació i de contacte directe 
entre persones posen encara més en valor aquesta 
necessitat. Per això La Bressola ha de créixer, i no pot 
pas parar de fer-ho fins a fer arribar l’ensenyament 
immersiu en català a tota Catalunya Nord i a totes les 
edats. Amb això, me refereixi en particular a l’objectiu 
que nos hem fixat, el segon col·legi i Liceu, pel quals 
els Amics i La Bressola treballaran de valent fins a 
aconseguir-los.

Geoffroy Lourdou i Ribot 
President dels Amics de La Bressola

EDITORIAL
Un cop superat el confinament sever del curs passat, encaràvem, potser un poc massa optimistes, una 
reentrada al setembre que tendia a la normalitat. Aviat, però, tot i la voluntat de reprendre amb energia els 
nostres projectes, nos vam trapar altra vegada en una situació de gran incertesa, de restriccions imposades 
pel protocol sanitari i d’un funcionament amputat a les escoles i a l’associació.

Aqueixa no és pas l’escola que volem i que defensem, és evident, no nos cansarem pas de dir-ho. Màscares 
dificultant la immersió, limitacions en el treball cooperatiu vertical, distància física i anul·lació de les activitats 
i accions que nos fan viure la llengua i la cultura amb els mainatges i llurs famílies; dels espais vitals de 
convivència.

Durant aqueix període, els nostres equips han estat més que mai el motor que nos ha ajudat a superar 
tantes adversitats. Representen la persistència, la professionalitat i l’energia de La Bressola i han continuat 
treballant amb una alegria que és absolutament indispensable en aqueixos moments.

A la reentrada de novembre, se sumava a la crisi sanitària, econòmica i social el sacseig per l’assassinat 
de Samuel Paty. Damunt de la taula de l’educació se tornava a posar la laïcitat, la llibertat d’expressió, el 
respecte, el diàleg... Aqueixos valors, però, són sempre en el centre de la nostra tasca a La Bressola. Hi són 
i hi han de continuar essent. És cada dia, a través d’assemblees, de treball cooperatiu, d’espais de diàleg, de 
confrontació d’idees i de responsabilitat, que treballem perquè els nostres alumnes esdevinguin ciutadans 
lliures, crítics i solidaris.

És en aqueixos temps difícils que el projecte de La Bressola pren força. Aqueix butlletí ha volgut posar en 
relleu la vigència dels principis de La Bressola, ara més que mai imprescindibles, donant veu a persones 
vinculades d’una manera o altra amb l’associació. Gràcies a totes elles per participar-hi.

D’altra banda, en les pàgines que teniu entre les mans, podreu descobrir que malgrat la situació que vivim 
continuem fent feina i avançant. Si en moments difícils podem celebrar que productors nordcatalans etiquetin 
per primera vegada en català, o un primer reconeixement de l’ensenyament immersiu al Senat... Si en 
moments difícils no nos aturem, és que anem per bon camí. Esperem que aquest bon camí nos permeti 
concretar aviat el projecte d’obertura del segon col·legi i el primer liceu de La Bressola, que continua essent 
la nostra prioritat.

No me puc acomiadar sense expressar el plaer de compartir per primera vegada aqueix butlletí amb el nou 
president dels Amics de La Bressola, en Geoffroy Lourdou, i agrair la tasca feta aqueixos anys per l’Aleix 
Andreu.

Ara sí, en nom de La Bressola, vos desitgi de tot cor un molt bon any 2021 i que, vingui el que vingui, 
continuem avançant amb persistència, positivitat i solidaritat.

Joan-Sebastià Haydn 
President de La Bressola

Foto portada: Laura Carró
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Renovació Junta dels 
Amics
L’estiu passat, l’assemblea general dels 
Amics de La Bressola va renovar els 
càrrecs de la junta. 

Hi va haver unanimitat en l’elecció de la junta de govern 
encapçalada per en Geoffroy Lourdou, que va agrair la feina 
al president sortint Aleix Andreu, que continua vinculat al 
projecte de La Bressola i a l’entitat com a vicepresident. 

Perquè visquin les nostres 
llengües

El col·lectiu «Perquè visquin les nostres llengües» del qual 
forma part La Bressola va encapçalar el mes d’octubre 
passat una jornada de mobilitzacions arreu de l’estat 
francès per denunciar la política lingüicida de l’estat i la 
situació de les llengües minoritzades. 

Manifestacions, comunicats i accions diverses posaven en 
relleu la importància de l’escola en la transmissió de les 
llengües minoritzades i la necessitat d’una veritable política 
lingüística per a llur preservació.

Acord juvenil per la llengua

A finals d’any, La Bressola se va sumar a les entitats 
que donen suport a l’acord juvenil per la llengua, una 
iniciativa de 15 organitzacions juvenils signatàries 
d’arreu dels Països Catalans per treballar conjuntament 
en favor de la llengua.

L’ensenyament immersiu 
reconegut al Senat
El passat 10 de desembre, la proposta de llei relativa a les 
llengües regionals i a llur promoció va ser aprovada en 
primera lectura pel Senat. 

Sol·licitats per La Bressola, els dos senadors nordcatalans 
van intervenir en defensa de la proposta de llei i de les 
diverses esmenes en favor de l’ensenyament immersiu; 
que ha estat reconegut 

després de més de 40 anys d’existència.

Aqueixa llei, però, per ser validada definitivament encara 
ha de superar l’escull de l’Assemblea Nacional, on esperem 
comptar amb els diputats nordcatalans.

Etiquetatge en català
En col·laboració amb la botiga l’Échoppe de 
Perpinyà, La Bressola ha volgut promoure 
els productors locals i l’etiquetatge en català 
proposant una panera de Nadal.

S’han sumat a aqueixa iniciativa 5 productors 
nordcatalans d’Argelers de la Marenda, Escaró, 
Salses, Sureda i Sant Pau de Fenolhet, que ara 
mantindran els seus productes etiquetats en 
català a la botiga.

Esperem que aviat més productors se sumin a 
promoure el català.

El record d’una escolaritat excepcional a La Bressola, 
dels dos als catorze anys, me quedarà per sempre. 

Una escola on els mestres m’han acompanyat a fer-
me gran, donant-me confiança i amor, on he après el 
respecte i la diferència. Una escola on persisteix una 
relació alumnes-professors especial, amb un lligam 
molt fort. Una escola amb un clima de benestar, que 
convida a tornar-hi. 

Avui dia, a dinou anys i fent estudis de dret, La 
Bressola encara fa part del meu quotidià, oferint-
me, per tercer any, el privilegi de participar en el 
seu projecte fent guarderies i cantines setmanalment 
a l’escola de Sant Galdric. Al meu torn i amb molt 
orgull, acompanyo els infants a fer-se grans com 
m’ho van ensenyar, transmetent-los el català i els 
valors de La Bressola.

La Bressola, a part de participar en la continuació de 
la llengua catalana, obre un futur als seus alumnes, 
ajudant-los a créixer amb criteri i opinió. Espero que 
en un futur, els meus fills també puguin gaudir de la 
«meva escola». 

Visca La Bressola!

Célia Lutran

Antiga alumna. 
Suport al periescolar de La Bressola

Joan Ridaura i Hereu

Vicepresident de La Bressola

La Bressola, imprescindible com sempre, més 
necessària que mai.

S’acaba un any que amb la crisi sanitària provocada 
per la pandèmia del Covid 19 i el consegüent impacte 
econòmic, social i personal ens porta a reflexionar 
sobre quin model de societat tenim i quin volem per 
als nostres fills.

La primera resposta col·lectiva a l’amenaça del maleït 
virus fou la por i l’aïllament,  l’individualisme que ja 
marcava bona part de la nostra societat es portava 
a l’extrem.  I és en aquest context talment advers 
que es posa en evidència la importància i necessitat 
del teixit associatiu en les nostres societats. Milers 
i milers de benèvols agrupats en associacions i 
entitats  treballant en àmbits diferents per pal·liar, 
en la mesura del possible, tots els efectes negatius que 
aquesta pandèmia ha posat en relleu. I a casa nostra, 
ben segur, treballant per garantir la continuïtat dels 
valors que la impulsen, La Bressola.

44 anys de vida de La Bressola, 34 dels quals 
acompanyada pels Amics de La Bressola, que n’ha 
vista de tots colors, 44 anys que no sempre han 
estat fàcils, 44 anys de compromís, de tossuderia i 
d’amor. 44 anys de vida i de no tenir por d’anar contra 
corrent, perquè només són els peixos vius els que 
neden contra corrent. 44 anys mirant el futur sense 
oblidar les arrels. 

Perquè si una cosa ens ha ensenyat aquest 2020, 
és que d’aquesta situació en sallirem plegats, no 
pas sols, i en sallirem, entre d’altres coses, a partir 
dels valors que impregnen La Bressola. El valor de 
la col·laboració, la solidaritat, el respecte a l’altre, 
l’ajuda mútua, el diàleg i l’escolta,  valors que regeixen 
el dia a dia en les nostres escoles i que esdevenen 
les millors eines per afrontar el futur. La presa de 
consciència de la importància que atorga bona part 
dels nostres conciutadans al consum local, al valor de 
la proximitat i als lligams amb el territori són paraules 
buides si no van acompanyades d’un compromís per 
la llengua i cultura d’aquest territori, d’un compromís 
per la llengua i la cultura catalanes.

És per tot això que estic convençut que d’aquest 
bestret en sortirem més forts que mai. 

Una Bressola que ha estat imprescindible en el passat, 
més necessària que mai en el present, i amb l’obligació 
de donar resposta a les demandes de creixement en 
el futur immediat. Comptem amb tots vosaltres per 
ajudar-nos!
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Una escola normal ensenya, La Bressola fa país.

El 2021 el projecte d’escoles La Bressola complirà 45 
anys, el projecte de llavors és avui una realitat amb 
prop de mig segle d’existència i més que mai evidencia 
la seua necessitat.

El 1976, crear una escola d’ensenyament en català era 
tot un repte. La societat nord-catalana afaiçonada per 
la dominació francesa denigrava la llengua pròpia.

D’ençà, el militantisme de tots, i segurament també la 
desaparició de la llengua als carrers i fins i tot en part 
a bona part de les llars, n’han fet canviar la imatge. 
Avui la situació s’ha capgirat, la llengua és enyorada, 
estimada, lloada… La creació d’espais socials on pugui 
tenir vida normal és imprescindible. La Bressola n’és 
un d’aquests, però no un qualsevol. La Bressola acull la 
mainada que serà i farà el país de demà, i això és molt.

El que els successius règims francesos han destruït al 
llarg de més de 3 segles només se reconstruirà gràcies a 
la voluntat del moviment associatiu, un moviment que 
ha de ser capaç d’una banda de fer viure la llengua, fer-
la estimar, transmetre-la… i d’altra banda pressionar 
les institucions que, si encara no tenen la voluntat, sí 
que tenen els mitjans per a fer possible generalitzar la 
presència de la llengua arreu de l’espai públic.

Fa uns anys que aquestes administracions se mouen, 
en dificultats, però se mouen. S'han pogut crear eines 
com el SIOCCAT o l’OPLC, eines importants, però amb 
pocs mitjans. Una de les responsabilitats del món 
associatiu és de pressionar, per mor que esdevinguin 
eines eficaces, i aquí La Bressola hi té un paper essencial 
gràcies a la seua experiència i l’èxit d’haver passat de 
7 alumnes a més d’un miler, d’haver multiplicat els 
centres i les iniciatives, i d'haver aconseguit i mantingut 
una qualitat d'ensenyament indiscutible.

Bressolar

Bressolar vol dir gronxar un infant al bressol, o 
a la bressola. L’exemple que Pompeu Fabra va 
adjudicar al verb sinònim bressar, heretat encara 
avui a l’entrada del DIEC, fa: “Si no el bresses, no 
s’adormirà pas”. El bressoleig és, òbviament, la tècnica 
de relaxació més antiga de la història humana. Ara 
bé, en relació amb la ingent tasca cultural que fa La 
Bressola en la societat nordcatalana, l’exemple pot 
semblar paradoxal perquè, lluny d’ajudar cap infant 
a adormir-se, aconsegueix despertar-lo, en el sentit 
de desvetllar el seu interès per la llengua del país 
i, alhora, desvelar els camins del coneixement que 
menen a l’edat adulta.

La paradoxa, però, es resol si acudim a un dels versos 
més emblemàtics de JV Foix : “és quan dormo que hi 
veig clar”. Els alumnes bressats per La Bressola són 
desperts i hi veuen clar. La necessitat d’una escola 
que els ensenyi a pensar, perquè després cadascun 
d’ells decideixi què pensa, s’ha d’articular per força 
a través del vehicle més eficaç del pensament, el 
llenguatge verbal. La Bressola és més necessària que 
mai per a la pervivència del català arreu. En el cas 
del català, només si el bressolem no se’ns adormirà. 
Català a l’atac!

Dissabte 30 de maig vaig acudir a la Passejada del 
Palau dels Congressos de Perpinyà per participar en la 
Bressolada 2015, que tenia com a lema “vine a jugar 
amb la llengua”. Aquesta va ser la primera vegada 
que vaig assistir a una bressolada i en conserve molt 
bons records. Aquell dia, centenars de persones de 
totes les edats van participar en una gran trobada de 
defensa, no només de la llengua catalana, també de 
la catalanitat de la Catalunya Nord.

La Bressolada em va recordar les Trobades d’escoles en 
valencià que es fan, des de fa molts anys, al País Valencià 
i que mobilitzen desenes de milers de persones en unes 
jornades lúdiques i reivindicatives a favor de la nostra 
llengua comuna. No ha estat fàcil, tampoc ho és ara, 
normalitzar l’ús del català a les escoles, ni tampoc a altres 
àmbits de la societat, però malgrat les dificultats anem 
fent feina i avançant, a poc a poc, per aconseguir-ho.

La tasca de La Bressola és imprescindible i molt 
necessària per fer del català la llengua vehicular als 
centres educatius, recuperar la llengua pròpia del 
territori i mantindre les arrels i la cultura catalana 
a la Catalunya Nord. És per això que valore molt 
positivament el gran treball que La Bressola i els Amics 
de La Bressola fan a la nostra estimada Catalunya Nord 
i que és força important per a tots els territoris que 
conformen els Països Catalans. Uns territoris enllaçats 
per la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra 
història que miren al futur amb il·lusió i optimisme 
per avançar fermament envers la nostra llibertat. 

Vicent Mauri

President de la FOLC 
i membre de l'STEPV

Màrius Serra

Escriptor i pregoner 
de la bressolada 2018

Hervé Pi

Membre fundador d'Aire Nou de Baó

Si hem de resumir La Bressola, diríem que és l’obertura 
al món pels nostres mainatges, que s'han vist privats 
de moltes coses enguany.

La Bressola, és un veritable «pass-cultura», tan essencial 
pel desenvolupament, el lliure arbitri i l'autoestima. No 
es pot anar més al teatre? El teatre va a l'escola! 

La Bressola és el tió que baixa del Canigó (i la nostra 
nina que nos explica aqueixa història com si hagués 
baixat amb ell!).

La Bressola és l'obertura cap a les emocions, 
l'aprenentatge de l'empatia, és tenir consideració per 
l'altre, també. Com per exemple, quan l’arribada d’un 
nou alumne se transforma en una veritable festa!

La Bressola és la nostra nina de 3 anys que coneix 
Mondrian (i que li encanta reproduir les torres amb 
blocs de colors tan característiques de la seva obra) i 
Mozart (el papa de Papagueno!).

La Bressola, és aquest acompanyament, braç a braç, 
en el camí de nombroses descobertes.

Així que per a la nostra família, és una alenada d’aire 
fresc, un bon exemple d'adaptació donat als infants, 
en contraposició a aquest període tan difícil.

Éléonore Escape

Mare d'alumna de La Bressola
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Les escoles de La Bressola, essent escoles immersives 
en català, atrauen un personal que demostra interès 
i motivació pel projecte. Treballar a La Bressola és 
una decisió conscient. 

Mestra de maternal, nordcatalana, vaig entrar a La 
Bressola a finals de l’any 2005. El que més m’agrada 
de la meua feina és transmetre la llengua catalana. 
Veure com els nins i les nines, al llarg de les primeres 
setmanes, comencen a saludar els companys de 
classe, a repetir mots i a construir les  primeres frases 
és una gran satisfacció. És el fruit d’un dels principals 
trets d’identitat de La Bressola: la immersió. Gràcies 
a aquest sistema, els mainatges viuen la llengua i 
la cultura catalanes alhora que se desperta en ells 
l’interès i la curiositat per les llengües i la Cultura.

Al llarg del dia vivim amb i a través dels mainatges, 
compartim amb ells llur quotidià: a l’aula, al pati, a 
les cantines, a les guarderies, etc... Aquests moments 
permeten de conèixer millor els infants afavorint 
les interaccions adults/infants i desenvolupant un 
clima de confiança. La comunicació entre mainatges 
es facilita a través de diferents temps de converses 
com les assemblees o els espais de diàleg quan en 
sorgeix la necessitat. D’aquesta manera, al llarg 
dels anys, aprenem a conèixer-nos com a persones 
i a reflexionar sobre la vida en col·lectivitat. Es 
prioritzen els intercanvis i les interaccions entre els 
infants per millorar la convivència i la cohesió de 
grup. Aprenen a expressar la seua opinió i a escoltar 
la dels altres i a acceptar la diferència. Així doncs, 
viuen el respecte i la tolerància. Es van construint a 
poc a poc com a ciutadans.

A La Bressola tots cooperem i les famílies també 
tenen un paper important. S’instaura una relació de 
confiança i de suport entre els equips, els mainatges 
i les famílies.

Tots junts continuem fent viure La Bressola!

Resiliència:

1 f. [EI] Resistència que presenten els sòlids al 
trencament per xoc.

2 f. [EG] Capacitat d’un ecosistema de recuperar 
l’estabilitat en ésser afectat per pertorbacions o 
interferències.

Els americans diuen que no és tan important haver 
caigut com la capacitat de saber-se aixecar després 
de caure. Si malgrat totes les ventades de la història, 
la Catalunya Nord pot seguir mirant el futur com 
una comunitat humana diferenciada és pel fet de 
tenir capacitat de resiliència. Res no és, però, casual. 
Segons els plans de la història, el llegat històric de 
la catalanitat a les comarques del nord ja s’hauria 
d’haver dissolt fa temps. Tanmateix, això no ha 
passat, o si més no, no ha passat del tot. Hi ha hagut 
molta gent valenta que no s’ha resignat, que ha cregut 
en un futur millor per als seus fills i el seu país, gent 
orgullosa d’haver heretat una cultura i uns valors 
humans, però que no ignoren que avui vivim un món 
global on cal estar ben armats amb coneixements i 
habilitats. Respectar el llegat de la història no és pas 
mirar al passat, sinó que és conèixer la terra que es 
trepitja per poder-se projectar amb seguretat cap al 
futur. Només qui toca de peus a terra pot fer un salt 
endavant. La Bressola vetlla perquè molts nins i nines 
coneguin els referents culturals i la llengua pròpia 

del seu país, Catalunya i la llengua catalana, però, 
sobretot, està compromesa amb la millor formació 
perquè els seus nins i nines tinguin a l’abast tot el 
món des d’una perspectiva pròpia. És per tots aquests 
valors i per la voluntat de projecció cap al futur, que 
des del sud els Amics de La Bressola sempre hem sentit 
La Bressola com una cosa pròpia. Si La Bressola no 
existís, ens la caldria inventar!

Malgrat que els darrers mesos estem vivint una 
situació complicada, a causa de la pandèmia (amb 
el terrabastall humà i econòmic que això suposa), 
a la crisi migratòria, al canvi climàtic o als recents 
atemptats produïts contra persones i la llibertat 
d’expressió, cal que aprofitem des de tots els 
àmbits de la nostra comunitat educativa aquestes 
adversitats per fer-ne pedagogia amb la mainada. 

Des de les aules, hem de dotar d’eines i recursos 
als mainatges per tal que trobin mecanismes per 
reflexionar i entendre la nostra societat i el nostre 
present. Situacions personals que provoquen 
patiment i situacions extremes, com les malalties, 
la marginació social o la desesperació dels que 
fugen de les guerres o la fam i cerquen refugi a 
Europa... res no ens és aliè i ens serveix per treballar 
l’empatia, la solidaritat i la tolerància amb els 
nostres mainatges. La diferència social, cultural, 
lingüística i religiosa que hi ha al món no és fàcil 
de comunicar. Només es pot prendre consciència 
de les causes i conseqüències dels esdeveniments 
actuals explicant l’arrel dels problemes, i fent un 
reconeixement honest de la diversitat. Res és mai 
senzill. Cal defugir de la simplificació i el titular fàcil 
que tant de mal fa en el món de la tecnologia ràpida 
i les xarxes socials. El nostre projecte pedagògic mai 
no ha estat tan necessari com ara.

Ara que al món passen tantes coses diferents i 
preocupants... crisi sanitària, crisi social i econòmica, 
atemptats, desplaçament de persones a causa de la 
guerra i la fam... tot de fets que requereixen, per part 
nostra, un gran esforç per entendre què està passant, 
activar la nostra solidaritat i emprendre accions 
concretes que ajudin a posar solucions. Ara també 
és el moment de sostenir i de donar continuïtat a La 
Bressola. Enmig d’aquest món canviant La Bressola 
és un projecte que funciona, que s’ha consolidat amb 
feina, il·lusió i amb la certesa que és una proposta 

educativa bona per a tothom. La Bressola és peça 
fonamental en la construcció d’una societat més 
cohesionada, respectuosa amb la cultura pròpia i 
amb totes les altres, arrelada al territori, oberta al 
món i a les persones.

La Bressola no és un projecte aïllat, és part d’un projecte 
comú, que connecta totes les persones que, des de 
diferents parts del territori, treballam per mantenir 
una cultura viva, oberta, inclusiva, respectuosa amb 
la diversitat, socialitzadora, democràtica. Som un sol 
poble, parlam català. Som totes les peces d’aquesta 
cultura nostra que hem de treballar sense defallir, 
amb la il·lusió renovada cada dia i, sobretot, sentint-
nos connectats amb els germans i les germanes de la 
resta dels Països Catalans.

Des de les Illes Balears us enviam tot el nostre 
coratge, la nostra enhorabona i el nostre agraïment 
per la vostra immensa feina. Una abraçada ben gran 
travessa la mar!!

Ricard Gené

Expresident 
dels Amics de La Bressola

Maria Antònia Font Gelabert 

Membre fundadora 
d'Enllçats per la Llengua

Laura Coste

Mestre de maternal i directora 
de La Bressola de Sant Esteve

Joan Giralt

Professor d'història 
del Col·legi de La Bressola



11 La Bressola10 La Bressola · Escoles· Més necessària que mai

El Soler
Fent Bressola, malgrat tot
A banda de la immersió lingüística, que és el tret 
fundador i principal de La Bressola, és ben conegut que 
un altre dels seus trets característics és la verticalitat. 
Compartir activitats entre companys d’edats i nivells 
diferents és una gran riquesa i nos aporta experiències 
realment extraordinàries. I no parlem només de la 
classe, sinó (i sobretot) d’aquells moments que nos 
barregem per a constituir grups de treball que van 
més enllà del grup classe.

Al Soler, de fa anys tenim l’espai que anomenem Projecte 
Primari, amb infants des del CP fins al CM2 al voltant 
d’un eix temàtic o d’un projecte concret i l’Ollada, amb 
infants des de la Petita Secció fins al CM2 per treballar 
conjuntament al voltant de les festes tradicionals que 
marquen el ritme i el calendari de l’escola.

Enguany, tot el primari nos havíem proposat treballar 
les ‘Dones de Catalunya Nord’, un fil conductor per 

a posar en relleu la figura femenina, tot revisant 
la història i la geografia del país. Mes els protocols 
sanitaris són els que són i això de barrejar grups se n’ha 
anat en orris, així que nos ha calgut trapar estratègies 
per a compartir de manera diferent. El projecte s’ha 
mantingut dins l’horari, tot i que l’abordem des de cada 
un dels cicles. Ja hem acabat el primer capítol, el de LA 
DONA DE TALTEÜLL. I és que es veu que, per molt que 
el més cèlebre sigui l’Home de Talteüll, les restes més 
antigues localitzades a la cova d’Aragó, són les d’una 
mandíbula femenina.

Els mainatges del Cicle 2 i del Cicle 3 han descobert 
l ’art prehistòric i ,  molt especialment, la pintura 
rupestre. Després de veure’n diversos exemples, 
estudiar quins són els principals motius representats 
i les tècniques i eines emprades, fins i tot van posar 
en plaça una factoria de pintura rupestre amb argila, 
vegetals i carbó.

Ara vindrà el moment de posar en comú la feina feta 
pels dos cicles i fer més rica la nostra experiència.

Col·legi
Periodisme al Col·legi
Fa un parell d’anys, va néixer el projecte “Fake news” que 
desenvolupen els alumnes de Logos, quartes i terceres, 
del Col·legi Pompeu Fabra.

Enguany, el protocol sanitari nos feia prescindir de la 
verticalitat, aqueixa barreja d’edats i competències 
dels alumnes que doten de riquesa i de valor els 
aprenentatges. Malgrat això, després de diverses 
discussions i reprogramacions en claustre, se va decidir 
de tirar-lo endavant amb el grup classe.

És cert que nos perdem un munt de coses quan el treball 
en grup no se pot fer en verticalitat, però no podíem 
pas deixar d’abordar el tema i els continguts d’aqueix 
projecte, precisament enguany.

Amb un objectiu clar, l’elaboració d’un telenotícies, els 
alumnes han hagut de superar una cursa d’obstacles 
per destriar les notícies, consultant fonts, investigant 
i reflexionant per acabar donant una informació 
contrastada i veraç als companys.

En el context social actual, en plena crisi sanitària, és 
imprescindible preparar els alumnes per fer front a una 
allau d’informació que ens fa exageradament volubles, 
sobretot emocionalment. 

Gràcies a aqueix projecte, s’aprofundeix en conceptes 
bàsics del periodisme, dels tipus de premsa, de les fonts... 
o sobre la postveritat, l’objectivitat, el sensacionalisme o 
la manipulació dels mitjans.

El projecte s’ha desenvolupat durant dos mesos, tot i que 
abans d’engegar-lo ja se va fer una visita a les exposicions 
del VISA a Perpinyà per començar a escalfar motors, i 
finalitza amb la presentació i valoració dels telenotícies 
presentats davant dels companys i les companyes.

L'esperit de resistència és l'aima de La Bressola, que 
va néixer per aturar la destrucció programada de la 
nostra llengua i cultura i engegar-ne la renaixença. 
Al llarg d'aviat mig segle d'existència, amb enginy, 
coratge i perseverança, amb l'ajuda imprescindible de 
patriotes i institucions de tots els Països Catalans, hem 
sabut superar tota mena d'entrebancs i mancances. 
Entrebancs aliens, mancances pròpies.

Les mesures sanitàries imposades per l'Estat són una 
dificultat més en la tasca de tothom. No és ni el lloc ni 
el moment de discutir-ne l'oportunitat o la pertinència. 
Les hem de complir.

De fet, la nostra comunitat educativa està demostrant 
la capacitat de fer front a aquests reptes del tot 
imprevisibles. Fins i tot el març passat, en la fase de 
confinament, el teleensenyament va permetre a moltes 
famílies de valorar de més a prop la valuosa tasca 
realitzada pels mestres.

Covid o no, podem dir, parafrasejant Neil Armstrong, 
que La Bressola, més enllà de pandèmies i de misèries, 
seguirà fent grans passos pel català i passos de gegant 
per la catalanitat.

Avui amb gairebé 50 anys d’existència, l’èxit de La 
Bressola a prop de la població nordcatalana no s’ha 
de demostrar més. És un plebiscit popular que ens 
obliga a créixer. Tant de bo. 

En aquests temps torbats, més que mai necessitem La 
Bressola pel seu model de funcionament associatiu i 
cooperatiu, pel seu projecte educatiu, en català i en 
verticalitat, pel seu model de vida col·lectiva arrelada i 
festiva. Els bressolaires d’ahir, d’avui i de demà porten 
aquesta filosofia. 

Per tot això, La Bressola ens dona confiança i energia 
pel futur. 

Al mes de maig de l'any 1976, la primera Bressola va 
obrir les portes amb tan sols 7 nins i nines. Actualment 
té 7 escoles, un col·legi de secundària i més de mil 
alumnes. La importància de La Bressola, però, no 
s'ha de mesurar només de manera quantitativa, 
sinó qualitativa. Cal destacar-ne la rellevància com a 
centre educatiu de referència pedagògica de qualitat 
a la Catalunya del nord i, per descomptat, com a 
escola d'immersió lingüística en català arreu dels 
Països Catalans.

Quan l'any 1982 va néixer la Norma, la nena de 
la campanya "El català, cosa de tots" amb què va 
començar el procés de normalització lingüística a la 
Catalunya del sud, la nostra Bressoleta ja feia temps 
que corria pel camp de batalla. Al llarg de molts 
anys, l'una i l'altra van fer una feina ingent, mai prou 
valorada. La Norma, una mica retirada aquests darrers 
anys, va acomiadar el seu pare, Lluís Juste de Nin, fa 
pocs mesos. La Bressoleta i tota la família Bressolaire, 
treballadors infatigables per a 
la defensa de la llengua i la 
cultura catalanes, fan seva 
la campanya que fa 38 
anys va liderar una nina 
que duia una carpeta 
groga sota el braç.

Ara més que mai, la 
Bressola té a les seves 
mans un repte i  un 
somni: fer que el català 
sigui cosa de tots.

Fa quinze anys vaig decidir que la meva filla podria 
obrir el seu món amb una altra llengua i tota la 
cultura que pot enriquir una persona. 

La Bressola, l ’escola immersiva en català, era 
doncs una evidència a la Catalanuya Nord. 
Gràcies a la implicació dels equips pedagògics i 
administratius de les nostres escoles i del col·legi 
de La Bressola, els nostres mainatges esdevenen 
persones responsables, obertes i sensibles. La 
Bressola acompanya igualment amb benevolència 
i pedagogia les famílies d’alumnes en aquesta 
meravellosa aventura que és l’educació d’un infant 
per esdevenir una persona autònoma. 

La meva implicació a La Bressola, com a membre 
del consell administració, i al Centre de Formació 
Professional Català, com a presidenta, és la manera 
com ara puc tornar tot allò que La Bressola ens ha 
ofert: una humanitat i uns valors més necessaris 
que mai.

Mireia Falqués

Membre del Consell 
d'Administració de La Bressola

Elisenda Puig i Salvador

Vicepresidenta del Amics 
de La Bressola

Julieta Lauduique

Mare d'antiga alumna de La Bressola 
Membre del CA de La Bressola 
Presidenta del CFPC

Miquel Mayol

Fundador i vicepresident 
de La Bressola
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Pessillà de la Ribera
El món dels mestiers
Enguany, amb tota l'escola, nos endinsarem en el món 
dels mestiers i provarem de respondre a un grapat de 
preguntes que nos fem i nos encurioseixen.

Mes aqueixa descoberta serà pas feta de qualsevol manera 
i això ho vam descobrir un dijous pas com els altres, a la 
classe dels i les astronautes, la classe de cicle II.

Efectivament, mentre compartíem un munt de coses a 
la rotllana del bon dia, vam veure que hi havia quelcom 
dins de la mascota de la classe, una bústia en forma de 
monstre que nos acompanya des del primer dia. Aquell 5 
de novembre tan particular vam veure que a l’interior hi 
havia una carta ben misteriosa de color blau cel.

Vam obrir la bústia, vam prendre la carta, la vam llegir tots 
junts i va començar, sense saber-ho, una aventura epistolar 

El Vernet
Llegir nos farà viatjar! 
Volem que a la biblioteca d’aula a La Bressola del Vernet 
arribi a ser un dels espais més estimats pels mainatges. 
A primària, al cicle 3, no només és un racó molt especial, 
organitzat i creat pels mainatges, del qual en són els 
responsables principals; la biblioteca d’aula simbolitza, 
també, l’esperit cooperatiu que nos identifica.

Els mainatges trapen un munt de lectures variades, 
revistes, recomanacions, petites publicacions, treballs 
realitzats per altres mainatges… A la nostra biblioteca 
d’aula els infants se motiven entre ells, se recomanen, 
investiguen, d’una manera autònoma. Compartim el 
gust per la lectura, dedicant una rotllana “literària” a 
intercanviar opinions sobre aspectes diferents dels 
llibres que escollim: les il·lustracions,  les temàtiques, els 
diferents gèneres... descobrim els gustos i sovint gaudim 
de la lectura en veu alta d’algun paràgraf seleccionat per 
un dels infants. Llegir és font de plaer i diversió. 

amb una astronauta. Sí, ho heu llegit bé, l'astronauta Meri 
després de molts i molts anys a l'espai vol tornar al planeta 
Terra i té menester de la nostra ajuda per llestar el seu 
futur mestier. Nos ha proposat una missió: Ser experts i 
expertes en mestiers per acompanyar-la en aqueixa tria. 
Hem respost molt ràpidament explicant-li que actualment 
sem experts i expertes en reciclatge i sostenibilitat per 
cuidar el planeta i que tenim moltes ganes d'acollir-la: 
Missió acceptada. Cada setmana treballem un mestier 
que comença per una lletra diferent, ens informem i el 
divendres li enviem un dibuix i una carta de tot el que 
hem après... Al final de l'any li farem arribar un petit 
llibret perquè tingui totes les eines per escollir el mestier 
dels seus somnis. A canvi, nos ha dit que després de 
Nadal, nos invitarà a entrar en el seu món i descobrir 
coses sobre l'espai i l'univers. Cau molt bé perquè era el 
següent tema que volíem treballar a l'escola i tenim com 
a projecte elaborar un increïble sistema solar a la classe... 
Que comenci l'aventura!

Prada
Una festa diferent
Quina revolució més bonica la de ser mestre en aquests 
moments. Malgrat les restriccions, els protocols, les pors i 
la incertesa. Malgrat les mascaretes. Podem obrir les portes 
cada dia, quan a fora sembla que tothom les hagi hagut 
de tancar. L'escola, enguany, s'ha convertit més que mai 
en refugi i punt de trobada on poder-se reunir i aprendre 
junts. Menys junts que altres anys, sí, però més junts del que 
estaríem mirant-nos a través d'una pantalla. Perquè l'escola 
també és això. És trobar-se i refer-se. És retrobar-nos i fer 
de l'adversitat un aliat. Perquè la millor manera de vèncer 
la incertesa del present és la de trobar-se allà on junts sem 
més. I quin exemple en va ser la primera festa celebrada a 
l’escola amb els mainatges: la Castanyada. 

El pati de l'escola feia goig. Envoltat per un munt de 
garlandes, desenes de fotos de castanyades anteriors 
penjaven de cada paret. Els mainatges es retrobaven per 
primera vegada en moltes setmanes. Intercanvien mirades, 
somriures, gestos i paraules des dels seus respectius 
racons. Tot era preparat per oferir un espectacle únic i 
diferent de tots els que hem viscut fins ara.

A tots ens hauria agradat celebrar aquesta festa a la 
plaça de la vila amb el caliu dels pares i mares de l'escola. 
Enguany no era possible. Però a La Bressola també 
aprenem a adaptar-nos i a reinventar-nos. Vam decidir 
gravar l’espectacle per compartir-lo amb tots aquells que 
no hi podien ser presents i des de casa també van ser 
contents veient com petits i grans cantaven i dansaven 
per a la resta. Contents de veure com cada mainatge s'hi 
implicava de valent, tot i que a distància, és cert, no se 
percebia l’olor de panellets que l’escola desprenia!

I al final de la jornada, ens vam sentir ben orgullosos.

Nyils
«Rosselló i Empordà, cosins germans!» 
Projecte transfronterer 

Enguany, s'ha iniciat un projecte transfronterer amb 
l'escola CEIP Puig Segalar de Viladamat, una escola molt 
semblant a la nostra per moltes raons: és una petita 
escola rural i el seu emplaçament presenta moltes 
similituds amb el nostre.

Aquest intercanvi té per objectiu, en un primer temps, 
de motivar i dinamitzar l'ús de la llengua catalana 
proposant situacions de comunicacions concretes 
per via d'intercanvis virtuals. Més endavant, a finals 
d'aquest curs si el protocol ens ho permet, es preveu 
fer una trobada física amb les dues escoles per tal 
de compartir moments de jocs al voltant d'un mateix 
objectiu: conèixer-se i bescanviar coneixements 
històrics, geogràfics, literaris i culturals de l’Empordà 
i del Rosselló.

És amb molta il·lusió que les dues escoles han començat 
l'intercanvi fent un vídeo de presentació dels mainatges 
i de llur escola. Se van fer presentacions originals i molt 
creatives, tant dels més petits de maternal com dels 
més grandets de primari. S’ha creat una pàgina web 

per facilitar les aportacions dels dos centres escolars 
donant així accés als alumnes i a les famílies a totes les 
produccions. 

Durant tot el curs se faran accions diverses per implicar 
el conjunt de l'alumnat  en aquesta col·laboració, per 
mor d’afavorir els intercanvis lingüístics i culturals: 
correus entre alumnes, projectes comuns per compartir 
tradicions, llegendes, cançons, jocs… 

Es pretén amb aquest projecte enriquir el coneixement 
del nostre patrimoni cultural tot 

proposant als mainatges unes situacions comunicatives 
que els permetin de conèixer nous companys catalans 
de l’Alt Empordà. Un bon impuls per l’ús de la llengua!!!

Manca pas el càrrec de bibliotecaire, un càrrec molt 
preuat  per la majoria dels infants. El  mainatge que 
fa el control dels llibres en préstec,  que demanarà 
l'opinió i serà capaç de recomanar i aconsellar llibres 
o col·leccions. 

També trapem "l'hospital" de llibres, aquells llibres tan 
llegits i reconeguts que s'han fet vells o necessiten una 
cura especial... una dosi de cinta adhesiva 3 cops al 
mes…i unes mans amoroses que el transportin arreu. 

Mes, com a totes les comunitats, trapem també llibres 
tristos o oblidats, que algun mainatge decideix presentar 
i convèncer-nos a llegir i donar una altra oportunitat. 

La biblioteca d’aula és també el moment de "la lectura 
en veu alta", quan la mestra, experta entre les expertes, 
pren aquell llibre entre les seues mans que nos fa viatjar, 
riure i somiar plegats! 

Moments especials i màgics en el temps i en l'espai que 
potenciem al màxim, perquè com bé  diuen els savis: 
llegir nos farà més lliures!! 
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Si ets del Nord... Ajuda La Bressola

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

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

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

Periodicitat:   mensual            trimestral              Data del primer 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
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Al "Credit Agricole" demana 
el teu talonari

de XECS EN CATALÀ

· El gust de la lectura

Sant esteve
Entrevistes digitalitzades
A La Bressola de Sant Esteve, solem tractar el projecte 
de l’any verticalment sota l’apel·lació Macedònia. Al juliol 
2020, l’alumnat havia votat majoritàriament per descobrir 
i aprendre el màxim sobre el tema que hem acabat 
anomenant:  Els personatges. 

Les mesures sanitàries ens impedeixen, fins nou ordre, 
plantejar-nos aquestes presentacions de nous coneixements 
com ho solem  fer i com ens agrada fer-ho: amb grups 
frescos, on redistribuïm els 3 cicles, barrejant la canalla a 
fi que cada infant s’enriqueixi dels ritmes d’aprenentatge 
de les diferents edats que componen l’escola.

Ara bé, si hem acordat fer Macedònia a cada classe, el 
temps que calgui, limitant al màxim la mescla de grups, 
semblava complicada la idea de convidar Personatges en 
carn i ossos (i bactèries!), a fer conèixer a la mainada. Quina 
llàstima hagués sigut privar el nostre jovent de l’encontre 
de personalitats singulars i altres electrons lliures, que 
abunden al nostre territori!

Per sort, el confinament de la primavera 2020 ens va acabar 
de fer entrar al segle XXI i, no tinguem por de dir-ho: avui dia, 
som uns cracs de la informàtica! O, més seriosament i sent 
més humils, el contorn de l’obstacle ens ha fet veure fins 
a quin punt hem progressat i perdut la por a la tecnologia.

Així és com ha sorgit, doncs, la proposta de posar-se 
en contacte amb una part de l’equip del festival 20/20, 
orquestrat pel molt honorable DJ Raph Dumas, expert 
en ajuda de projectes avantguardistes de tota mena, 
incloent-hi el nostre.

Allà a Perpinyà, al 133, camí del Pas de la Palla, sota 
projectors, sobre cables, davant diverses càmeres... 
van anar desfilant, setmana rere setmana, i pel simple 
plaer dels nins i de les nines: el cuiner en voga Guillem 
Cristofol, la diva cantant Gisela Bellsolà, el bàrman (i 
amo del restaurant El Figuier) Joan Roure... Àdhuc vam 
complementar la sèrie emancipant-nos dels nostres 
ajudants del 20/20 i desplaçant-nos, amb una senzilla 
càmera de mòbil,  perquè la fantàstica Laura Bertran ens 
presenti les seves funcions a Ràdio Arrels.

Aquests reportatges/retrats digitalitzats són després difosos 
a les pantalles digitals que La Bressola de Sant Esteve té la 
sort de tenir a cada aula, des d’enguany... Llavors, encara 
que ens trigui reprendre els nostres vells costums, no 
ens privem de gaudir del pas de gegant assolit durant el 
confinament, que n’hem sortit més forts.

Sant Galdric
Els superpoders de les supergallines
Doncs sí, han arribat quatre superheroines a La Bressola 
de Sant Galdric. Van arribar a mig mes d’octubre i se 
diuen Rovell, Clara, Closca i Truita. Són quatre gallines 
que viuen al galliner que hem fet construir en un tros 
de l’hort, darrere l’escola. Aquest galliner va néixer 
com a desig de la nostra mainada quan vam començar 
l’intercanvi amb l’escola de Bordils ara fa 3 anys. Ells 
tenen un gros galliner. El desig va ser expressat en 
repetits Consells d’Escola i l’associació de famílies, Fem 
Pinya, va recollir la demanda i va decidir fer-se càrrec de 
la construcció del galliner. Durant les darreres Jornades 
de Bricolatge, fetes el mes de setembre d’enguany, les 
famílies i l’equip se van encarregar d’acabar 
una bonica caseta per les nostres noves 
santgaldricaires. Un cop tot va ser a 
punt, les gallines van arribar.

Estimen  l’escola i la mainada, des 
del primer dia fan ous i encara els 
han pas deixat de pondre. Un grup 
de mainatges, la comissió de les 
gallines, cada dia al matí amb alegria 
s’ocupa d’elles: recullen els ous, netegen 
les ponedores, posen aigua i  les alimenten. Alguns 
mainatges amb necessitats educatives especials 
han trobat un nou espai d’autonomia: encarregar-se 
d’aquestes noves bressolaires. A més, són una nova 
manera de reciclar menjar que altrament anava a parar 
a les deixalles. La Rovell i la Clara, que van arribar 
primer, són molt manyagues. Les podem tocar, acaronar 
i manipular sense por i se deixen fer. La Closca i la 
Truita encara tenen un xic de por. Els petits se regalen 
i els grans se’n senten responsables.  El primer dia que 
vam trobar un ou va ser un moment de joia i alegria 
compartit. Les nostres supergallines tenen superpoders, 
ja que fan una mica més màgica l’escola.



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 HIVERN 2021

www.edicions1984.cat


