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Volem col·legi-liceu
a Perpinyà
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Editorial
És en els moments difícils quan podem reconèixer els nostres amics i és també en els moments difícils quan
podem retrobar una família i fer pinya. No podia començar aqueix editorial sense vos agrair el suport i la
confiança que nos esteu transmetent durant aqueixos mesos. El projecte del primer liceu i el segon col·legi
de La Bressola és la nostra absoluta prioritat i ja vos anunciem que ha de ser i serà una realitat. Engeguem
l’any 2022 amb tota la il·lusió, energia i positivitat per fer complir els nostres somnis.
En la manifestació del 23 d’octubre, més de 2.500 persones vam sortir als carrers de Perpinyà per reclamar un
col·legi-liceu. Una bonica jornada festiva i reivindicativa que va superar totes les expectatives, amb un ressò
mediàtic extraordinari, i en la qual, gràcies a la participació de totes les famílies, vam fer sentir la nostra veu
per exigir a l’Ajuntament la retirada de la preempció sobre el Monestir de Santa Clara del barri del Vernet.
Aqueix clam s’ha vist ara reforçat amb la sentència del Tribunal Administratiu de Montpeller, que ha suspès
la decisió injustificada del municipi i que referma el nostre projecte.
La salvaguarda d’un patrimoni és la tasca de La Bressola d’ençà 45 anys. Salvaguardar un patrimoni viu: la
llengua i la cultura catalana. Catalunya Nord se mereix un liceu i un segon col·legi en català. La Bressola no
té cap desig d’anar al combat ni a l’enfrontament amb cap institució, però tampoc se pot quedar de braços
creuats quan és atacada sense motiu. L’Ajuntament de Perpinyà té ara l’oportunitat de deixar de posar pals
a les rodes al projecte de Col·legi-Liceu al Monestir de Santa Clara. La sentència ha estat clara i no tenim
temps a perdre. Així que continuem treballant en la instal·lació a Perpinyà mentre avancem en la solució
provisional per acollir la mainada de cinquena i sisena el curs 2022/2023. Sem segurs que la trobarem amb
l’ajuda de les institucions i municipis que nos estan mostrant suport d’ençà de la mobilització.
Tot plegat, en un inici d’any 2022 on, malauradament, la pandèmia continua ben present entre nosaltres.
El nostre dia a dia és ple de restriccions imposades pel protocol sanitari i confiem que aquest 2022 això
s’acabi. En tenim moltes ganes i hem viscut cada petita escletxa amb una joia immensa. Esperem doncs que
ben aviat desapareguin les màscares que dificulten la immersió, la limitació en el treball cooperatiu vertical
i la distància física per tornar a les eines habituals que caracteritzen la nostra tasca educativa i pedagògica,
i que tant nos manquen.
D’altra banda, continuem treballant amb la xarxa d’escoles immersives ESKOLIM i continuarem reivindicant
prop del govern francès i del Ministeri d’Educació Nacional el nostre model, perquè la immersió funciona,
forma ciutadans competents i és un referent. Ho farem, com sempre, acompanyats dels nostres companys
bascos, occitans, bretons, corsos i alsacians. Per tant, tenim per davant un any que se presenta molt especial
i sabem que, amb el suport de tots vosaltres, reeixirem. És en aqueixos temps difícils que el nostre projecte
pren força, més que mai.
En nom de La Bressola, vos desitgi de tot cor un molt bon any i, sobretot, que el 2022 sigui ple de passes
importants.
Joan Sebastià Haydn
President de La Bressola
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Editorial
No sé si serà perquè el seu èxit se va fer sentir arreu del
país o més senzillament perquè ja fa anys que la feina
ben feta se fa notar, però d'ençà de la manifestació del
23 d'octubre en suport a l’obertura del col·legi-Liceu a
Perpinyà tot són bones notícies.
Efectivament, durant aquesta tardor hem rebut tres
premis importants. El primer va ser el 9 de novembre
a Balaguer, la capital de la Noguera, on l’Ajuntament, a
través del seu batlle, Jordi Ignasi Vidal, nos va atorgar el
Premi Comte Jaume d’Urgell com a «entitat dels Països
Catalans que per la seva força cultural, la seva original
trajectòria i la gran capacitat de comunicació de la seva
feina i obra, fan que siguin exemples per a fer més gran
i més rica la xarxa natural i real dels països de parla
catalana i dels seus ciutadans».
Els reconeixements van continuar el 15 de novembre
amb el certamen Terra i Cultura que recompensa la
millor cançó amb base a poema publicat en català.
Així el jurat va lliurar el XIV Premi Miquel Martí i Pol,
a la cançó «El Ratolí» de The Tyets del disc Animalari
Urbà, amb lletra de l’Enric Larreula, que vam impulsar
des dels Amics de La Bressola.
Finalment, el 26 de novembre a Caldes de Montbui a la
32a Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental,

el jurat nos va atribuir el 10è Premi Ramon Casanovas
d’acció cívica a favor de la llengua catalana.
Tots aquests premis són un reconeixement a la feina
que fan totes les persones que treballen per La Bressola
i en particular al personal docent. El talent i la dedicació
dels mestres de La Bressola estan reconeguts arreu dels
territoris de parla catalana i la prova més fefaent és que
més enllà d’aquests premis atorgats a La Bressola, dues
professores van ser destacades per treballs individuals.
Se tracta de l’Anna Fernández que va formar part dels
finalistes al premi Miquel Martí i Pol pel seu poema
«Catarsi» musicat per Nunu Garcia Duran i de la Berta
Relats que va guanyar el Premi de Sociolingüística de
la 32a Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental
pel seu estudi sobre l’ús del català entre el professorat
del Vallès Oriental. Aprofiti jo també aquestes línies per
declarar tota la meva admiració a les persones de La
Bressola que treballen de valent per preparar el futur
de la nostra mainada.
Geoffroy Lourdou i Ribot
President dels Amics de La Bressola
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Darrera hora!

La Bressola · Notícies

Remi Casanova, del Col·legi
Pompeu Fabra, i diversos
alumnes de l’escola del Soler,
guanyadors dels «Premis Sant
Jordi 2021 Joves Escriptors»

El Tribunal Administratiu
de Montpeller dona la raó
a La Bressola
El Tribunal Administratiu de Montpeller ha suspès la
preempció exercida el 28 de setembre per l’Ajuntament
de Perpinyà sobre el Monestir de Santa Clara del Vernet.
La sentència, del 14 de desembre, és clara i referma el
projecte d’obertura del Col·legi-Liceu a Perpinyà.

L’exconseller d’Interior, Quim
Forn, dona la seva col·lecció
personal de Cavall Fort al
col·legi Pompeu Fabra

El 22 d’octubre, l’exconseller d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, Quim Forn, va visitar el col·legi Pompeu
Fabra per fer donació de la seva col·lecció personal de
Cavall Fort. Els mainatges del col·legi van oferir una visita
guiada i van preparar diverses preguntes a Quim Forn,
qui va explicar la seva experiència a la presó. Una jornada
bonica i molt emotiva.

La circular sobre la immersió
lingüística, publicada
El dimecres 20 d’octubre, la federació de xarxes d’escoles
immersives, Eskolim, se va reunir amb consellers del
ministre d’Educació Nacional a París. El president de La
Bressola i d’Eskolim, Joan Sebastià Haydn, i la directora
general de La Bressola, Eva Bertrana, van participar en
aqueixa trobada on se van debatre i aportar esmenes a
la circular sobre la immersió lingüística que ha presentat
el govern francès aquest desembre. Per primer cop la
immersió gaudeix d’un marc legal tot i que encara és lluny
del reconeixement necessari. Caldrà continuar treballant
i reivindicant el nostre model.
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Diversos mainatges de La Bressola han resultat
guanyadors dels «Premis Sant Jordi 2021 Joves Escriptors»
que organitza Òmnium Catalunya Nord. L’alumne del
Col·legi Pompeu Fabra, Remi Casanova, ha guanyat el
premi de la categoria «Col·legi 2021» amb l’obra «Per
front de l’àliga i la creu», mentre que els nins i nines de
Cicle 3 de La Bressola del Soler, Elona Fournier, Adrià
Guinchard, Inés Michel, Noam Vilar i Jordi Therond-Vantol,
han estat guardonats per l’obra «La batalla dels Dracs» en
el marc de la categoria «Escoles primària». Els mainatges
van recollir els premis el 22 d’octubre en un acte que va
tenir lloc a la Casa de la Catalanitat.

La Bressola rep el XXXII Premi
Comte Jaume d’Urgell i el
10è Premi Ramon Casanovas
d’Acció Cívica
El dimarts 9 de novembre, La Bressola va rebre el XXXII
Premi Comte Jaume d’Urgell que atorga la Paeria de
Balaguer juntament amb l’escriptora Maria Barbal. Se
tracta d’un premi que reconeix «persones i entitats dels
Països Catalans que per la seva força cultural, la seva
original trajectòria, i la seva gran capacitat de comunicació
de la seva feina i obra, fan que siguin exemples per fer
més gran i més rica la xarxa natural i real dels països
de parla catalana i dels seus ciutadans». Aqueix premi
va ser recollit pel president dels Amics de La Bressola,
Geoffroy Lourdou.
D’altra banda, el divendres 26 de novembre La Bressola
va rebre el Premi Ramon Casanovas d’acció cívica a favor
de la llengua catalana, en el marc de la 32a Festa de les
Lletres Catalanes que organitza Òmnium Vallès Oriental.
El guardó està destinat «al reconeixement d’accions i
iniciatives cíviques, individuals o col·lectives, o d’empreses
a favor de la presència, l’ús i el prestigi públic de la llengua
catalana». L’acte va comptar amb doble premi per a La
Bressola ja que també va ser premiada la mestra del
Col·legi Pompeu Fabra, Berta Relats.

Enric Larreula,
Creu de Sant
Jordi
La Generalitat de Catalunya ha
concedit la Creu de Sant Jordi a
Enric Larreula. Escriptor, activista
cultural, professor universitari,
fundador i president d’honor
dels Amics de La Bressola i al
nostre costat des del 1976.
Un reconeixement més que
merescut. Felicitacions Enric!

La Bressola i Bon Preu acorden
impulsar una col·laboració
La Bressola acorda impulsar una col·laboració amb Bon
Preu amb diversos avantatges que podran gaudir el
personal i famílies de La Bressola i els socis i sòcies tant
del nord com del sud.

Quatre alumnes de La Bressola
participen en un reportatge de
televisió sobre el català
L’Elies, la Laia, el Biel i el Guillem, alumnes de La Bressola,
han estat els protagonistes d’un programa de France 3
sobre el català. Els mainatges, acompanyats de les seves
famílies, van anar als estudis de televisió de Paris durant
les vacances de tardor per enregistrar el reportatge i s’ho
van passar d’allò més bé. El resultat se pot veure enllaçat
al Facebook de La Bressola.

La Bressola · Especial manifestació
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La Bressola Especial manifestació
intervenció agraint l’èxit de participació de la manifestació.
«Necessitem acollir la mainada de cinquena i sisena
des de la reentrada del 2022 i no tenim més espais. Si
haguessin avisat que tenien un projecte, La Bressola
hauria anat a cercar un altre lloc. No tenim temps per
perdre. Som en urgència absoluta», va assenyalar de
manera contundent el president de La Bressola.
En aquesta mateixa línia, la directora general de La
Bressola, Eva Bertrana, va explicar als mitjans de
comunicació abans de començar la manifestació
que «mostrar la força que representa La Bressola és
indispensable» i que «nos agradaria que el municipi de

Avui i demà: col·legi a Perpinyà, liceu a Perpinyà,
defensem el català, l’escola en català!
Aquests són els lemes de la campanya de La Bressola
per reclamar l’obertura del primer col·legi-liceu amb un
sistema immersiu en català a la capital de Catalunya Nord.
Una campanya que va viure, el dissabte 23 d’octubre, un
dia històric. Més de 2.500 persones se van manifestar
pels carrers de Perpinyà per fer sentir llur veu i exigir a
l’Ajuntament que canviï de parer i retiri la preempció del
Monestir de Santa Clara del barri del Vernet.
La plaça Catalunya se va convertir en el punt de trobada
de l’inici de la manifestació. A partir de les 9.30 hores del
matí, van començar a arribar les primeres persones de
l’organització per preparar les taules de la paradeta, els
cartells i pancartes i enllestir els detalls d’última hora. A poc
a poc, l’espai se va anar omplint de nins i nines, famílies,
mestres, personal de l’Associació, els Amics de La Bressola
i membres de la xarxa associativa del país i gent del Sud.
La imatge era emotiva: centenars i centenars de persones
concentrades per defensar l’escola en català i reclamar un
col·legi-liceu a Perpinyà.
La manifestació va començar pocs minuts després de les
11.00 hores del matí i estava encapçalada per una pancarta
on s’hi podia llegir: «Volem col·legi-liceu a Perpinyà».
Tot seguit, hi havia els manifestants bressolaires, que
van fer d’aquest dia una bonica jornada alegre, festiva
i reivindicativa. Després de plaça Catalunya, la marxa
va passar per la plaça Joan Payrà, plaça Bardou Job,
plaça Aragó, carrer Alsace Lorraine, carrer de la Barra,

carrer dels Marxants i fins a arribar darrere del Castellet.
Durant el recorregut se van cridar els diversos lemes de
la manifestació, però també cançons ben conegudes com
«L’allioli» o «El ratolí» del CD de l’Animalari Urbà.
D’aquesta manera, el centre vila de Perpinyà se va
impregnar de l’ambient d’aquest dia històric. Els mainatges
se van passejar amb cartells creats a les escoles que duien
bonics lemes com: «Volem continuar aprenent en català”»,
«El català és preciós», «El català és un tresor», «Tenim
escoles, un col·legi i volem un liceu» o «El català és la nostra
llengua i La Bressola nos l’ensenya».
Cal recordar que la manifestació havia d’acabar a la plaça
de la Llotja, davant de l’Ajuntament de Perpinyà, tal com
s’havia comunicat prèviament a les autoritats. Però un
cop allà, el municipi havia organitzat un acte paral·lel i no
nos va deixar accedir.
Quan la marxa va posar punt i final, se va procedir a
realitzar la part més protocol·lària de la manifestació i
se va fer un agraïment a totes les persones reunides i
a les entitats que han donat suport a La Bressola. Més
de 15.000 persones ja han signat el manifest en defensa
d’un col·legi-liceu de La Bressola a Perpinyà i 270 entitats
d’arreu dels Països Catalans nos fan costat.
«És en els moments difícils que se pot retrobar els
amics i la família i fer pinya», assegurava el president
de La Bressola, Joan Sebastià Haydn, a l’inici de la seva
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Perpinyà tingui l’orgull d’acollir un col·legi i un liceu en
català, com el senten a Baiona de tenir un liceu en basc
i a Montpeller i Tolosa en occità, i a Kemper, en bretó».
Després de cridar diversos «Visca La Bressola!», la
manifestació va posar punt i final cantant la cançó de
«L'allioli» i amb diverses danses al mig del carrer. Per tot
plegat, un acte festiu i reivindicatiu que va resultar ser tot
un èxit i que ha tingut una gran repercussió arreu dels
Països Catalans i l’Estat francès. De fet, més d’una trentena
de mitjans de comunicació se van fer ressò de la notícia
i les xarxes socials van anar plenes durant diversos dies
sobre la manifestació de La Bressola.

La Bressola · Llengua
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Un dia a La Bressola

Aquesta cançó eixampla
l’esperança de salvar la llengua
Fragment del discurs del sommelier de Can Roca
i membre del jurat, Josep Roca, en el lliurament
del XIV Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia
musicada en català per «El ratolí», obra d’Enric
Larreula i musicat per The Tyets i Cor Bressola.
Si fos un vi, aquesta poema musicat seria un ancestral i
connectaria amb aquesta mirada medieval de Llull amb els
orígens dels vins ancestrals, que neixen a l’abadia de Sant
Hilari, al limoux occità, en un lloc inesperat. Com la música
que neix a cada lloc a on hi ha sonoritat i vida, com als carrers.
Seria un escumós, però no fet a la manera tradicional.
Seria ple de vida, d’un cant a l’instint, d’allò que surt ara
mateix, trencant amb els sistemes establerts del cava.
Sense segones fermentacions, directe del raïm. Vitalitat,
energia, dinamisme, frescor.
Aquest ratolí respira veritat. Tal com raja, contemporani
i explosiu. Trencador, directe, intents, reivindicatiu. Les
bombolles efervescents, com el Cor Bressola, així les imagino,
acompanyen el ritme de llums innocents. Són llampecs de
diversió. I de pas, aquest ancestral recorda que els inicis

medievals i que s’havien deixat de fer servir; ara son
modernitat. Com que la poesia no es vella, es bella, i es pell
i la vestim com ens plau; com ens dona la gana!
Com a cambrer, no puc deixar de pensar en un ratolí,
en Remy de Ratatouille. És com un conte: Un ratolí amb
una història de superació de prejudicis i injustícies; es
converteix en el millor xef de França i quan arriba el crític
més important del moment, li fa una ratatouille. Un plat
de samfaina però de forma transgressora, inesperada,
fusionant estils moderns per anar al moll de l’os del gust,
d’un gust que es perdia, com es perd l’ús de la llengua si
no li donem foc viu, foc nou.
«La vida d’un crític és senzilla en molts aspectes (d’un
jurat com aquest d’avui...), tenim poder sobre aquells que
ofereixen el seu treball i servei al nostre judici. Diu Anton Ego..
entre altres coses...el món sol ser cruel amb el nou talent, les
noves creacions… allò nou, necessita amics…»
En tot cas, aquest «El Ratolí» ens ha tocat allò més profund,
l’infant que tenim dins, ens fa fugir dels prejudicis i confirma
que la poesia ens pot fer ballar, saltar, connectar amb la
cultura per persistir com persisteix en el crític Anton Ego,
el record de la ratatouille, la samfaina que de manera
atrevida i capgirada, el va portar a la seva infantesa des
de la cultura del gust.
Aquí, el bon gust és musical i aquest Ratolí trapella ens educa
i ensenya que hi ha una altra manera de viure la poesia.

Voleu ajudar La Bressola i alhora tenir cura del medi ambient? L'Empresa Natur&co ha dissenyat
unes bosses d'escombraries biodegradables, reciclables, ultraresistents i de tancament fàcil,
de les quals el 100% dels beneficis obtinguts es distribuiran a les nostres escoles.
Les bosses d'escombraries es poden comprar en més de 25 punts de venda i a través
de la seva pàgina web.

La Bressola de Sant Esteve
El Bon dia és l’ocasió de compartir el que fem a casa, parlar d’allò que
més nos interessa, mostrar objectes, joguines, i fins i tot animals que nos
agraden,... Ajudem a enfortir la llengua i treballem el respecte dels torns
de paraula. A més, aconseguim idees d’activitats i maneres d’explorar el
nostre bonic entorn i més enllà.

La Bressola del Vernet
Treballar per projectes implica saber
aprofitar les motivacions i desitjos
dels mainatges per donar sentit a tot
el treball sistemàtic que se realitza i
que sentiran com a necessari per a la
producció i finalització del projecte
concret. «Com se dirà la nostra
classe?», nos ha dut a fer recerques,
entrevistes, taules de freqüències,
gràfics, maquetes, exposicions orals…
i finalment hem recordat o, belleu,
après a redactar una carta per a
convidar qualque intervinent de luxe.

La Bressola · Escoles
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La Bressola del Soler
Els moments de pati són cites
essencials per a La Bressola. Cada
pati és una oportunitat de treballar
la llengua d’una manera especial,
viscuda, divertida, amb un punt de
bogeria i, fins i tot, alguna petita dosi
irreverència.
També són moments educatius de
primer ordre on, entre tots, aprenem
a conèixer-nos millor, a gestionar
les diferències i els conflictes. És cert
que, d’un temps ençà, no nos podem
barrejar tant com voldríem, grans i
petits. En tenim moltes ganes i hem
viscut cada petita escletxa amb una
joia immensa. Esperem amb ànsia els
nostres patis de sempre.

La Bressola
de Sant Galdric
Meló, raïm, mandarines, pomes,
kiwi, prunes... així són els esmorzars.
Fruites que cada matí un infant porta
per als mainatges de tota la classe.
I per espertinar... volem pa amb
oli, pa amb oli volem i si no hi ha
oli, pa amb un quelcom prenem! Ja
sigui melmelada, formatge, socissot,
mel o bé xicolata nos acompanyen
el pa a la tarda. I quan l'hort nos
dona els seus fruits, ho amanim amb
hortalisses de temporada collides per
nosaltres. Fent rotllana i ben servits
tots diem: Bon profit!

Col·legi de Perpinyà

Col·legi Pompeu Fabra

Les assemblees ocupen un lloc important a la
vida dels Col·legis. Els dijous a la tarda, cada
classe fa la seua assemblea. Un espai per
debatre, comentar, reflexionar i decidir sobre el
que fem i el que se passa a la classe i al centre.
Però també un espai per reflexionar i treballar
altres aspectes com l’actualitat, la vida, l’entorn.
Aquest espai és possible gràcies al bon treball
que les escoles fan des de la maternal i el
primari on els infants aprenen ja a gestionar
una assemblea.

Des de fa uns anys, els projectes han estat una
proposta pedagògica en la que l’equip dels col·legis
destina esforços i temps ja que sem conscients de la
seva importància en l’aprenentatge dels mainatges
d’avui. Aspectes com la cooperació, parlar en grup,
acordar, prendre decisions col·lectives, escoltar
als altres són habilitats i eines essencials per
afrontar els reptes actuals de la societat. Enguany,
els alumnes de philos, sisenes i cinquenes, estan
treballant el projecte l’Albera i els alumnes de
logos, quarters i tercers, treballen en el Recull de
Memòries.

La Bressola
de Pesillà
La cantina és un moment clau
pel nostre projecte educatiu. És
un espai de vida compartit entre
petits i grans. Dona importància
als petits plaers de la vida, com
gaudir d’un bon repeix amb
bona companyia. Un moment
que permet fer del català una
llengua de vida més enllà de
l'aula i enforteix amistats i
relacions. A la cantina adquirim
hàbits saludables i un bon
grapat de vocabulari de manera
natural.

La Bressola · Escoles
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I ara?
Jo he fet estudis per no tancar-me portes De petit no tenia
una idea clara de què volia ser de gran. M’agradava ajudar
els meus pares, són agricultors, i em feia plaer treballar
al punt de venda i estar en contacte amb la gent. Ser
agricultor és molta feina i és molt dur. Fa dos o tres anys
vaig decidir dedicar-me a la carnisseria. Els meus pares
m’hi enviaven a comprar i sempre m’havia agradat.

La Bressola
de Nyils
Treballar per projectes motiva els
alumnes a descobrir el que els
interessa, ajuda els mainatges a
ser autònoms i el més important,
afavoreix un aprenentatge
significatiu i cooperatiu. Els nostres
projectes són vius, impliquen
l’alumnat en les activitats i els
donen l’oportunitat de treballar
de forma autònoma i vertical.
Potencien l’esperit d’investigar
i interaccionar amb l’entorn
més proper. A més, els projectes
treballen els continguts de manera
interdisciplinar i també involucren
tota la comunitat educativa.

Com i on envisatges el teu futur?
Actualment estic al CFA, el Centre de Formació
d’Aprenentatge, de Perpinyà fent el certificat d’aptitud
professional de carnisseria i l’any que ve, un de xarcuteria.
A l’escola aprenc la gestió, higiene, qüestions tècniques...
i aquí faig les pràctiques de carnisser. Ara l’objectiu és
aprendre a treure els ossos de les grans parts i he de ser
més àgil. Encara no tinc clar si vull treballar en una botiga
o fer concursos per ser un dels millors obrers de França.
Si obro una botiga, passaria molt temps fent gestions que
no són de carnisser. Ja ho decidiré quan arribi el moment.

Entrevistem Victor Raynal, 28 anys,
antic alumne de La Bressola de Nyils i
del col·legi Pompeu Fabra. Nos trobem a
la carnisseria de Sant Feliu d’Avall.
Quan vas estudiar a La Bressola?

La Bressola
de Prada
A l'escola no hi poden faltar
els moments d’assemblea, on
els mainatges s'apleguen amb
l'objectiu comú d'escoltar,
dialogar, debatre i argumentar.
Aquest espai els permet prendre
les decisions necessàries per
avançar tots junts, com a grup,
construint units i en consens.
L'assemblea els acompanya
durant tota l'escolaritat i els
donarà les eines per esdevenir
adults respectuosos, crítics i
participatius en la societat.

Els pares em van inscriure a La Bressola de Nyils, en acabar
CM2 vaig anar al col·legi del Soler, just en el moment de
la seva creació, l’any 2003. Només érem dues classes: una
cinquena i una sisena, la meva. Recordo que gaudia i m’ho
passava molt bé. A més, a nivell d’estudis érem prou bons,
vam tenir tots bones notes
Què vas fer després del col·legi?
Vaig anar al Liceu Aragó i vaig estudiar un batxillerat
científic. Després vaig fer classes preparatòries a les
grans escoles, vaig fer un concurs i vaig entrar a l’École
Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’électronique,
d’informatique, d’hydraulique et des télécomunications a
Tolosa. Allà vaig fer electrotècnica orientada a les microones,
les radiofreqüències. Després, vaig fer pràctiques a l’UPC a
Barcelona, i posteriorment vaig entrar a treballar a NXP, una
empresa de peces d’automòbils, on treballava sobre radars
anticol·lisió. Vuit mesos més tard, em va contactar l’empresa
Ampleon per fer amplificadors per les telecomunicacions,
internet mòbil i amplificadors d’estacions de base.
Però ara has deixat el món de l’electrotècnica...
Era una feina que m’agradava, és interessant, però hi ha
una falta d’humanitat enorme que no m’agrada. Hi ha
molta competitivitat i enemistat entre les empreses, has
de ser millor que l’altre. A més m’agrada molt caminar,
fer coses a la muntanya, i allà era complicat. Aquí puc fer
més coses, he nascut aquí, i hi tinc la família i els amics,
amb qui sempre hi he estat molt lligat.

Què en penses de la campanya per obrir el projecte
de col·legi-liceu a Perpinyà?
Penso que la lògica voldria que La Bressola tingués un
liceu català, perquè se porten els alumnes fins a tercera
amb un gran nivell. Per la llengua catalana serà bé tenir
un liceu a la Catalunya Nord. Seria una imatge positiva per
la llengua ara que sembla que se torna a desenvolupar.

La Bressola · Formació
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Sunakay

Meritxell Marí I Xavier Salomó. Editorial Flamboyant.
PVP : 22.90 €
El mar s’ha convertit en un immens abocador sense vida submarina. Dues germanes sobreviuen en una illa de
plàstic, entre la deixalla. Un petit accident canviarà el rumb de les coses. Una força atàvica està a punt d’emergir.
Més enllà de ser un àlbum sobre la contaminació de plàstics, Sunakay és una oda als nostres mars i un himne a la
necessitat de protegir el planeta. L’àlbum és fruit de gairebé tres anys de treball, que culminen en un meravellós
llibre. Els lectors reconeixaran l'escriptura i el dibuix dels dos autors del geníalissim conte "Un sopar de por".

L'estrany cas del detectiu Arsène Lutin
Francesc Puigpelat. Editorial Animallibres.
PVP: 9.95 €

L'estrany cas del detectiu Arsène Lutin és una entretinguda narració detectivesca que transcorre pels indrets més
turístics de París durant un calorós mes d'agost i apta per al consum infantil. El punt de partida són les vacances
d'una família benestant amb dos fills adolescents als que no els ve gaire de gust el pla de vacances dissenyat
pels pares. I uns pares queixosos d'uns fills acomodaticis, massa ben acostumats, dels que tenen la sensació
que si no se saben espavilar mai arribaran enlloc. Però passarà quelcom inesperat que posarà tothom a prova.
El llibre surt al mateix temps que l'exitosa sèrie Lupin del Netflix; però el desenvolupament de la novel·la
desperta la curiositat per descobrir les autèntiques novel·les de Maurice Leblanc sobre el famós lladre Arsène
Lupin i ens porta a reflexionar sobre el que és legal i el que és just.

Projecte Joguets i Gènere

Joguets i gènere: un projecte de cocreació d’una exposició
itinerant per a l’espai català transfronterer és un projecte
cultural inèdit d’innovació social i pedagògica, l’objectiu
del qual és la creació d’un recurs educatiu sobre joguets i
gènere, com a resultat d’un procés de formació, de treball
i de reflexió conjunt entre el CFPC, la comunitat educativa
de La Bressola i l’equip del Museu del Joguet de Catalunya.
El projecte preveu desenvolupar una exposició itinerant
amb materials didàctics associats que el Museu del
Joguet de Catalunya posarà a l’abast de tots els centres
educatius de Catalunya Nord per posteriorment facilitarla a tots els centres educatius dels Països Catalans. Se
tracta, doncs, d’un projecte concebut amb un impacte
a curt, mitjà i llarg termini, que no finalitzarà quan
l’exposició se mostri als diversos centres educatius de
banda i banda de la frontera, sinó que serà l’inici d’un
projecte d’aprenentatge cultural i social innovador.

Una subvenció Eurodistricte per al desenvolupament de
projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer
del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals ha estat
atorgada a Joc i gènere, que se desenvoluparà en dos anys.
El projecte inclou, aquest primer any, una formació específica
sobre joguet i gènere per al professorat i l’alumnat de La
Bressola a càrrec de les especialistes del Museu, diverses
sessions de treball de cocreació de continguts a partir de
la reflexió conjunta alumnat-professorat-especialistes, una
xerrada-col·loqui adreçada a les famílies de La Bressola a
càrrec de les especialistes de gènere i la redacció del guió,
textos i il·lustracions de l’exposició.
Així doncs, el projecte té una clara voluntat de
transformació social i vol contribuir a promoure un
canvi de mirada envers els jocs i els joguets actuals per
avançar socialment i sensibilitzar envers un escenari on
la mainada pugui aprendre, créixer i desenvolupar-se
amb jocs i joguets no sexistes i estereotipats.

Intrèpides. L'integral
Pénélope Bagieu. Editorial Finestres.
PVP: 35 €

Estrella del rock o dona barbuda, atleta o xamana, exploradora o treballadora social; lluitant per fer el que
havien de fer, les Intrèpides han traçat el seu camí. Amb un estil amè i un caràcter lúdic que vol apel·lar a
tots els públics, Pénélope Bagieu ens lliura trenta retrats de científiques, activistes i actrius que han fet de la
necessitat virtut i que han deixat petja en tots els camps de la societat. Publicat originalment a l’edició digital
de Le Monde, i més tard recopilat en dos volums independents, Intrèpides arriba en una edició integral en
català. Intrèpides va ser guardonat amb el Premi Eisner a la Millor Obra Internacional el 2019.

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

El Centre de Formació Professional Català (CFPC), La
Bressola, i el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres
han posat en marxa un projecte transfronterer sobre
joguets i gènere.

Celebrem les festes amb llibres

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:

Els rebuts de .................................................... €
trimestre

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.

