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

Sem escola, fem escola!

La Bressola · Amics de la Bressola

Editorial

Moltes gràcies!

Determinats a créixer!

Benvolguts amics i amigues de La Bressola,

Així ens manifestàvem en el darrer butlletí i així ens mantenim, determinats i ben
determinats.

Aquest any 2017 que acabem ha estat molt exitós per a nosaltres. Després d’assolir la històrica xifra de més de
1000 alumnes, enguany hem pogut obrir una nova escola a Pesillà de la Ribera. A més, hem estrenat nous locals
a Sant Esteve del Monestir i estem a punt d’estrenar nous locals a Prada de Conflent.

Créixer per abraçar millor el nostre bocí de país, per donar acollida a infants i
famílies que reclamen una escola en català, per fer que la llengua torni a sonar
a les places i racons on juga la mainada, però no només. Créixer per escampar
la llengua arreu, veure-la sortir d’escola i expandir-se per mercats, estacions,
oficines, carrers, taxis i cuines.
Davant de les forces que voldrien una llengua catalana reduïda a la folklorització,
els que treballem per una llengua que sigui instrument de vida i eina de futur hem de
fer-nos més presents, guanyar espais i construir vies noves. Aquest és el nostre desig profund i
el motor que ens mou a seguir avançant malgrat les dificultats.
Després de celebrar com cal l’obertura de la nova escola de Pesillà, ara hem de pensar i treballar en
l’obertura d’altres escoles i, sobretot, d’un nou centre de secundària. El Col·legi Pompeu Fabra es fa petit
i no podem imaginar que cap infant que hagi viscut una escolaritat plena en català no pugui continuar
el camí per manca de places.
Aquest és un repte major, una prioritat per al Consell d’Administració, i ha de ser l’aspiració més anhelada
per tots aquells que, directament o indirecta, contribuïu a fer viva La Bressola.
El Govern de Catalunya ha mostrat sempre la voluntat indiscutible de donar el seu suport a la tasca de La
Bressola, i malgrat la presó, l’exili i un nou procés electoral, sabem que la voluntat i el suport persistiran
aquest 2018.
El model d’escola catalana també sofreix els atacs més contundents de les darreres dècades, amb la
voluntat de desacreditar-la, amb l’objectiu d’esmicolar un model educatiu que pretén donar criteri i veu
pròpia a cada futur ciutadà. La Bressola, com a comunitat educativa catalana, no pot sinó condemnar
aquestes agressions, completament impròpies de qualsevol estat democràtic al segle XXI.
Encetem l'any nou convençuts que la força dels uns és la força de tots, que la feblesa dels uns ens afebleix
a tots. Convençuts d’estar treballant per a una causa justa i de donar resposta a una demanda social que
les administracions públiques franceses no assumeixen. Per tot plegat, continuarem apel·lant a totes les
administracions, tant al nord com al sud de l’Albera, i a totes les fonts de solidaritat que ens permetin
assolir aquest repte i continuar sent l’escola del país.
Aquest 2018, sem escola, fem escola.
Molt bon any!

Joan-Sebastià Haydn
President de La Bressola
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Tot i així, l'any 2017 serà recordat per la situació política viscuda al Principat, amb la celebració del referèndum
sobre la independència de Catalunya del dia 1 d’octubre, la duríssima intervenció policial per intentar evitar-lo i
la posterior destitució del govern legítim de Catalunya per part de l'estat espanyol.
Des dels Amics, ja fa temps que denunciem els atacs persistents al sistema d’immersió lingüística a les escoles
del Principat. Aquests dies, hem pogut veure com s’està aprofitant la intervenció de les institucions catalanes
per perseguir tots els mestres que plantegen debats plurals a les aules i, així, imposar políticament una sola línia
d’ensenyament i de pensament als nostres fills i filles. Amb l’excusa d’aturar un suposat adoctrinament inexistent
a les aules, el que es pretén és instaurar l’adoctrinament de l’estat.
És per això que, amb la resolució conjunta que trobareu en aquestes pàgines, hem volgut mostrar el nostre
absolut suport a tots els mestres del Principat, però també a tots els mestres d’arreu dels Països Catalans, que
treballen per l’ensenyament en la nostra llengua i per la pluralitat ideològica a les escoles.
És en moments difícils que es visualitza la unitat d’un poble. Davant el silenci inesperat de la Unió Europea i de
la comunitat internacional en general, també hem d’agrair el ferm posicionament d’un bon nombre d’entitats,
ajuntaments, càrrecs polítics i persones a títol individual de la Catalunya Nord en defensa de la democràcia i la
llibertat al Principat i de rebuig frontal a la violenta repressió policial i judicial que estem patint.
Des dels Amics de La Bressola, volem mostrar el nostre profund agraïment a tots els catalans i catalanes de la Catalunya
Nord que han estat al nostre costat en defensa de la llibertat, de la democràcia i del dret a decidir. El seu suport i la
seva implicació ha estat clau. Aquest agraïment s’ha de fer extensiu també a molts i molts valencians i balears.
Moltíssimes gràcies, companys i companyes del nord!
Junta dels Amics de La Bressola
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David Serrat i Congost
al Soler
En el marc de la Jornada «Els investigadors a l'escola»
organitzada pel municipi del Soler durant la Setmana
de la Ciència, es va convidar David Serrat, secretari
científic de l'Institut d'Estudis Catalans i catedràtic de
geodinàmica a la Universitat de Barcelona, a fer una
conferència a La Bressola el divendres 13 d'octubre.

RESOLUCIÓ DE LA
BRESSOLA I ELS AMICS
DE LA BRESSOLA
El Principat de Catalunya pateix una
situació d'extrema repressió judicial,
policial i lingüística que posa en perill les
llibertats socials, els principis democràtics
fonamentals i, en definitiva, vulnera els
drets humans reconeguts per l'ONU.
En aquest context d'injustícia, es posa l'Escola
en el punt de mira i s'assenyala la comunitat
educativa sense cap vergonya. La por i
l'amenaça s'utilitzen per a deslegitimar un
model inclusiu i tolerant i per a crear divisió.
Per tot això, La Bressola, escoles catalanes
a la Catalunya Nord, i els Amics de La
Bressola, entitats compromeses en la
defensa de la pau i del model d’escola
catalana oberta, democràtica i tolerant,
Manifestem
El nostre absolut suport al model d’escola
catalana, model que d'ençà 40 anys ha
estat exemplar a nivell internacional i que
ha treballat de manera decisiva contra
les discriminacions, socials i lingüístiques.
La nostra màxima solidaritat amb els
presos polítics i els encausats per llur
opinió, idees i militància sempre pacífica.
Tot i no compartir administrativament el
mateix Estat, com a part del poble català,
ens sentim atacats en primera persona.
La voluntat de continuar treballant
amb fermesa pels valors que sempre ha
defensat l'escola catalana.
25 de novembre 2017

Inauguració nous locals
a Sant Esteve
El divendres 20 d'octubre va tenir lloc la inauguració
oficial dels nous locals de La Bressola de Sant Esteve.

En la conferència «El món de les grans glaceres», David
Serrat va explicar la seva experiència com a geòleg que
ha treballat les glaceres, al Pirineu, a l'Antàrtida i a la
Patagònia, així com els canvis climàtics en la història.

Inauguració de La Bressola
de Pesillà

David Serrat, va fer una primera xerrada amb els
mainatges del Primari de La Bressola del Soler i una
altra amb els alumnes del Col·legi Pompeu Fabra.
Acompanyat d'unes imatges espectaculars, va insistir
en la importància del control de les glaceres per
conèixer el clima del passat i la previsió del futur.

El passat 6 d'octubre, es va celebrar la inauguració de
la nova escola de Pesillà de la Ribera.

Aquest curs 2017, La Bressola de Sant Esteve ha
deixat els barracons que l'havien acollit des del seu
inici, l'any 1998, al carrer Roc de Quazemí, i ha passat
a ocupar l'edifici de l'escola Victor Hugo cedit per
l'Ajuntament. Amb 130 alumnes inscrits actualment,
el canvi ha representat una gran millora, tant per
l'espai disponible com per les condicions d'acollida.

En els parlaments davant de famílies, amics i els nous
bressolaires, els presidents de La Bressola i els Amics de
La Bressola van agrair al municipi les facilitats rebudes
en l'obertura del nou centre i van reivindicar el paper de
La Bressola en la recuperació de la llengua i la cultura.
També hi va haver paraules de suport al Principat.
En una celebració de caire festiu, Pere Grabolosa i Mireia
Falqués, antics alumnes de La Bressola i membres del
Consell d'Administració, van dedicar unes paraules com
a padrins de la nova escola.

La vetllada va comptar amb una actuació dels
mainatges de l'escola i la participació activa de
l'associació de famílies, que van fer torrar castanyes
i van oferir el sopar.

Els Sorollosos i Castellers del Riberal van posar la nota
més festiva amb una actuació abans de l'aperitiu que
va tancar la celebració.

Visita UdG

És amb plaer que La Bressola acull, sempre que
és possible, grups d’estudiants i d’investigadors
interessats en el model pedagògic que es practica
als nostres centres.

Aquesta nova Bressola engega amb 11 alumnes de 2 a
4 anys. Tot i que ja compta amb llista d'espera, la cura
en la immersió demana un creixement mesurat.
L'acte oficial de l'obertura va comptar amb la presència
del batlle de Pesillà de la Ribera, el Sr. Billès, membres
del consell municipal i el director de la Casa de la
Generalitat, el Sr. Puigbert.

A la inauguració, que es va fer coincidir amb la festa
de la castanyada, va assistir el batlle de Sant Esteve,
el Sr. Vila, el qual va rebre l'agraïment de La Bressola
per la millora que suposa aquesta nova escola i les
bones relacions existents amb el municipi.

La Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat
de Girona organitza, cada any, una visita a Catalunya
Nord amb els alumnes de primer curs del Grau de
Pedagogia. El dijous 2 de novembre, un nombrós
grup d’estudiants van ser acollits pels responsables
pedagògics, Olatz de Bilbao i Cesc Franquesa, que
els van fer una presentació general de La Bressola
i de les línies pedagògiques que es desenvolupen a
les escoles i al col·legi. Els estudiants van encetar,
amb molt d’encert, un seguit de qüestions que
s’anaven encadenant, una rere l’altra, en funció de
cada explicació donada.

L'escola, que va començar el curs el 4 de setembre amb
tota normalitat, se suma al set centres ja existents de
La Bressola.

La Bressola lliura el Premi
Estel a Súmate
L'any passat, La Bressola va rebre el premi Estel, un
guardó atorgat per l'ajuntament de Bellpuig que reconeix
la tasca d'una entitat en favor de la cultura i la llengua
catalanes, de les mans de la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, premiada en l'edició anterior.
El mes de setembre, va ser el torn de La Bressola de
lliurar el premi a Súmate, entitat guardonada enguany.
Malgrat un relleu particular, tenint en compte les
diferents perspectives des de les quals es treballa,
tant La Bressola, amb el manifest de l'11 de setembre
llegit per Miquel Mayol, vicepresident i fundador,
com Súmate van destacar-se mútuament la tasca
imprescindible que porten a terme.

La Bressola · De portes endins i enfora
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Entrevista a Jean-Paul
Billès, batlle de Pesillà
de la Ribera
Deixem el cotxe a tocar de la Cellera,
ben a prop del portal de Revellí, i fem els
últims metres a peu fins a la Casa de la
Vila, aprofitant el sol i el transcórrer plàcid
del vilatge. Pesillà ha resistit l'impuls
de convertir-se únicament en ciutatdormitori de Perpinyà i se sent la remor
de l'agricultura que el manté viu i, també,
l'olor del vi que s'hi fa.
Des del setembre, Pesillà de la Ribera
acull una nova escola de La Bressola i el
principal artífex d'aquesta proesa és el
seu batlle.
Jean-Paul Billès ens rep al despatx amb un
somriure cordial. Des de l'inici, l'entrevista
pren la forma d'una conversa agradable.
Jean-Paul Billès no defuig cap tema i parla
amb orgull de la terra, de la identitat,
del seu vilatge, Pesillà. Per un moment,
sembla que es disculpi; va aprendre el
català a casa i ens confessa que va haver
de fer classes dos anys a la Casa de la
Generalitat per millorar-lo i que li cal
practicar. És un enamorat de la llengua i
un gran lector, i sempre té algun llibre en
català entre mans. Després hi insistirà, la
llengua és molt important.

La Bressola · De portes endins i enfora
Aquesta iniciativa va topar amb molts impediments?
No, no, s'ha passat bé. És un bon inici. Vam tenir
problemes per a trobar els locals i per arranjar-los.
Però ha anat tot bé. Hi ha bona relació amb l'escola
maternal, amb el seu director, que també està aprenent
català. Cal seguir millorant les coses, però ha estat un
bon inici per a tothom i La Bressola té aquesta voluntat
de compartir i participar en la vida del poble: amb la
mediateca, l'escola pública, amb la residència d'avis...
Això és una cosa que apreciem molt.
Expliquen des de l'escola que quan surten al carrer
tenen un «club de fans» de veïns...
(riu) Sí, han tingut una molt bona acollida. El problema
és que tenim més demandes que places disponibles.
Sempre hi ha gent que em demana de posar els infants
a La Bressola... El més decebedor és que no tots els
municipis comparteixen aquesta posició. I, a més, hi
ha la centralització francesa... Aquí no hi ha la mateixa
autonomia que al sud...
Bé, autonomia ara...
Bé, tornarà... no ho podran aturar. És el que no entenen
a França o a Europa, és un moviment molt transversal.
Jo ho admiro molt. La fermesa, la dignitat dels catalans.
Sóc molt decebut de la Unió Europea. L'estat espanyol
ha empresonat un govern legítim. Una Europa que no
pot garantir valors senzills, com la llibertat d'expressió,
de reunió... no té sentit, no és interessant. Sense
aquestes idees, no hi ha Europa.
I França, que sempre ha estat el país dels drets
humans, hauria d'involucrar-se.

Inevitablement, la conversa passa per
la situació política al Principat. Veu amb
tristesa el que està passant i llueix el llaç
groc quan en té l'oportunitat, per exemple
al congrés d'alcaldes a París.

Tornant a la llengua... sou optimista?
Mai serà fàcil, cal fer un esforç... La dificultat no és
realment aprendre la llengua, sinó practicar-la. Hi ha
una voluntat, crec que el jovent és interessat per la
idea d'una llengua pròpia, d'una cultura específica i
d'una identitat forta, però ens manquen les eines.

La Bressola: Com s'aconsegueix obrir
una Bressola a Pesillà?
Jean-Paul Billès: A Pesillà, sempre hem
reivindicat la nostra identitat i la nostra
cultura, són les nostres arrels, i veure com
la llengua és maltractada a França...

En aquest sentit és important tenir, i els elegits ho
hem de potenciar, el Principat a 20 minuts d'aquí i
poder veure Tv3, llegir Vilaweb, escoltar Catalunya
Ràdio... Ara, des del mes d'octubre seguim l'actualitat
minut a minut...

La nostra generació va tenir la sort de
tenir avis i pares que parlaven català; però
els nostres joves ja no el parlen. És per
això que és important una escola com La
Bressola, que fa aprendre la llengua als
més petits, sense esforç, i fa tornar a viure
el català. Els meus fills no parlen català,
parlen anglès... És una llàstima, no es pot
viure bé aquesta situació. Com a elegits
hem volgut fer la nostra aportació. La
Bressola per a nosaltres és una cosa molt
important, fonamental. De moment és un
petit inici, una classe amb 11 alumnes,
però tenim el projecte de fer dues classes
i de continuar endavant.
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Aquesta actualitat... pot tenir alguna repercussió
a Catalunya Nord?
A Catalunya Nord la realitat és molt diferent. Els
nostres pares i avis van viure dues guerres mundials.
Hi ha tota una història de defensa de la nació francesa.
Dit això, en el futur, la identitat, la cultura, la proximitat...
seran molt importants. Hi haurà un cultura global, però
també ha d'haver-hi plaça per a la cultura, la terra i
la identitat pròpia.
Quines altres iniciatives té el municipi de Pesillà
en favor de la llengua?
Fa un any i mig vam inaugurar la mediateca i li
vam posar el nom de Ramon Llull. És un símbol de
catalanitat, però també d'obertura. El poble català,

contràriament al que de vegades es vol fer creure
des dels mitjans de comunicació, és un poble obert
i abocat a la cultura.
A banda d'això, la música, els castells, la senyalització...
També posarem els noms dels carrers en català. A
vegades, es tracta d'iniciatives senzilles, però sempre
cal avançar i no s'ha de perdre mai el lligam amb la
història de Catalunya, la nostra història. Cal anar fent
un pas després de l'altre.
Creieu que el fet d'obrir una Bressola a Pesillà,
pot implicar més facilitat d'obertura en altres
municipis?
Cada cop hi ha més gent que vol posar els seus fills a La
Bressola. Aquest és l'èxit de La Bressola. Pot ser que sí.
Aquí no hem tingut cap problema al consell municipal,
potser no és el cas d'altres municipis, però no és un
problema de voluntat política. Al Soler o a Sant Esteve
també treballen per la catalanitat. El Senyor Calvet
ha fet grans esforços... Però vivim un moment molt
complicat a nivell municipal. França sembla voler
trencar aquest poder polític dels municipis, com passa
ara al Principat. La força dels municipis és fantàstica,
són els elegits més propers al poble.
Penso que hi ha una voluntat a nivell europeu, les
persones volen governs pròxims, que les decisions
que els afecten es prenguin a prop.
Com veieu el futur de La Bressola?
La Bressola té futur. Quan veig l'interès de la gent
perquè els seus fills parlin català, quan penso en els
beneficis intel·lectuals de parlar dues llengües, quan
penso en la cultura que ens ofereix Girona o Barcelona,
quan veig el dinamisme que ens ofereix el Principat,
que és una oportunitat de tenir lligams econòmics i
una oportunitat per als nostres joves...
Quan penso en totes aquestes coses, veig que La
Bressola té futur.
Hem de preparar el futur.

La Bressola · Llengua

Una mirada europea
al català
L’anomenada Carta Europea de les Llengües Regionals
i Minoritàries (CELROM o ECRML, en les seves sigles en
anglès) aquest 2017 ha complert 25 anys.
Així, des de la societat civil europea,
i en el nostre cas catalana, s’ha
procurat incidir i fer bona feina per
aconseguir que els estats europeus
realment segueixin aquesta Carta
de respecte i ús de les llengües
que ells mateixos van ratificar. En
aquest sentit, l’European Language
Equality Network (ELEN), és a dir la
Xarxa europea d’entitats lingüístiques, treballa en aquesta
línia, defensant i representant quaranta-quatre llengües
no oficials de més de divuit estats. De fet, cal remarcar
que entre 40 i 50 milions de ciutadans a Europa parlen
una llengua considerada minoritzada o minoritària.
Pel que fa al català, entitats com la Plataforma per la
Llengua o Acció Cultural del País Valencià porten anys
reivindicant-ne el compliment i treballant per garantir
els drets lingüístics en els territoris de parla catalana.
La CELROM, en el seu article 10, estableix que els
estats han d’adoptar mesures per garantir l’ús de les
llengües minoritzades en els òrgans administratius del
territori i assegurar el coneixement lingüístic dels seus
treballadors. Tot i aquestes bones intencions, una de
les dificultats que troba la implementació de la Carta és
que encara hi ha molts estats que no l’han ratificada.
En aquest sentit, destaquen especialment les noratificacions de França i Itàlia. Pel que fa al cas francès, fa
uns mesos es va anunciar l’obertura d’un procediment de
reforma de la Constitució francesa per part d’Emmanuel
Macron, que es va comprometre a reformar els articles
necessaris per possibilitar-ne la ratificació. Això podria
representar una oportunitat per aconseguir que l’Estat
francès ratifiqués la CELROM.
En aquest sentit, durant la campanya electoral de les
darreres eleccions presidencials franceses ELEN va
preguntar als candidats pel seu compromís en la defensa
de les llengües minoritzades a França. Hamon, Macron i
Poutou van respondre. Els dos primers es van mostrar
disposats a aplicar les recomanacions de la CELROM i
el tercer estava disposat a protegir els drets lingüístics i
culturals dels territoris. En el cas que s’assolís la ratificació
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Rosa de les Neus Marco-Palau
Vicepresidenta de l’European Language Equality Network i
membre de la Junta Executiva de la Plataforma per la Llengua

de la Carta es reconeixeria als habitants de la Catalunya
Nord el dret a aprendre català a l'escola o a demanar
traduccions al català de documents judicials, garantiria
emissions audiovisuals regulars en català, promouria
la producció d'obres culturals
en català i no impediria l'ús del
català a la feina, entre d'altres
disposicions.
No obstant els grans beneficis
que resultarien de l’aplicació de
la CELROM pel català a l’estat
francès, cal ser conscients que
per tal d’assolir-ne la ratificació no n’hi ha prou amb
la iniciativa del President de la República Francesa.
El Consell Constitucional francès va determinar l'any
1999 que la ratificació d'aquesta Carta comportaria una
contravenció dels articles 1 i 2 de la Constitució, els quals
estableixen que la República és indivisible i que la seva
llengua és el francès. Segons el Consell Constitucional,
aquests principis prohibeixen el reconeixement de drets
propis a certes comunitats diferents de l’Estat en el seu
conjunt. Com a conseqüència, seria necessari iniciar
una reforma de la Constitució per modificar aquests
articles, una modificació que necessitaria comptar amb
una majoria reforçada de les dues cambres legislatives
franceses (Assemblea Nacional i Senat), així com una
posterior aprovació popular mitjançant un referèndum.

La Bressola · Espai Bressola
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Trobem-nos amb...
Un curs més Trobem-nos amb... ha tornat a la Llibreria
Documenta de Barcelona que continua plena sessió
rere sessió.
El calendari del darrer trimestre de l’any i primer del
nostre curs va començar amb la presència de la IsabelClara Simó que ens va presentar Jonàs, la darrera
novel·la de l’autora. Amb ella i els amics i amigues
de la Bressola vam reiniciar el nostre club de lectura.
També hem llegit Lola Anglada o la creació del paradís
propi (Barcelona: Meteora, 2000) i la La joia de viure.
En el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre
(Barcelona: Males Herbes, 2017), darrera sessió abans
d’acabar l’any 2017, que va comptar amb la presència
entre d’altres d’en Joaquim Carbó.
Aprofitem aquest espai per tornar a donar la
benvinguda a la Susanna Àlvarez com a conductora
literària de la nostra activitat.
I recordeu, aquestes festes no perdeu el gust per la
lectura i comenceu l’any 2018 amb una bona lectura,
sempre és una bona opció!

I ben aviat...
9
Recull poètic de Pere

Figueres

Pròleg de Renada-Laura Portet

Barcelona: Barcelona de Treballs Digitals, desembre 2016

Llibreria Documenta
Dilluns, 8 de gener de 2018; 19 h

Amics de La Bressola

9: informació esquemàtica
«Quatre» línies sobre l'autor: Pere Figueres (Pontellà, comarca del Rosselló, a la
Catalunya Nord, 1950) és un dels cantants més emblemàtics de la Nova Cançó a
Catalunya Nord. Figueres es va iniciar en la dècada dels seixanta, molt jove, amb el
desaparegut Joan Pau Giné, i després va formar part del col·lectiu Guillem de
Cabestany. La seva obra, basada sovint en els versos de poetes catalans del nord,
com Jordi Pere Cerdà, és una reivindicació de la natura -va treballar a la vinya
durant molts anys- i de la cultura catalana al Rosselló.
Un tast (a mode de presentació):
Sóc

pagès amb tot el sentit del MÓN
Sóc pagès amb tot el sentit del MOT
Sóc pagès amb tot el sentit del ROT
Sóc pagès amb tot el sentit del FOC
Sóc pagès amb tot el sentit del JOC
Sóc pagès amb tot el sentit del ROC
Sóc pagès amb tot el sentit del MOC
Sóc pagès amb tot el sentit del BROT
Sóc pagès i ho expliqui.

Lectores/rs recomanades/ts: Qualsevol persona que vulgui conèixer l'obra d'un
artista (compositor, músic, poeta, escultor) autodidacta. Els seus versos, com
veurem, traspuen la reivindicació de la terra i de la cultura catalanes com a motor
creatiu, però també la vida, amb una senzillesa i una llengua planera i acurada.
Nota d'interès: Comptarem amb la presència de l'autor, Pere Figueres.

La Bressola · Rutes del Canigó
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Rutes del Canigó

Miquel Mayol i Raynal
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Sant Galdric

Camí fent sobre la ruta del Canigó es pot passar pel mas d'en Pau.

EmocionAR-Te a Sant Galdric

L'Alà Taurinyà fou director d'escola, deportat durant la guerra a l'Stalag XI A, matrícula 99057, batlle de Vallestàvia
una bona part de la seva vida, un poeta clàssic en francès que conreava la forma del sonet i un home just,
bondadós, d'una gran noblesa natural, que al final de la seva vida lamentava no haver realitzat la seva obra
literària en la llengua materna. Pare de Jaume, actual batlle de Vallestàvia, i de Jordi, actual president del casal
del Conflent que acaba de ser homenatjat a Girona.

Pablo Ruiz Picasso va dir que l’art era una mentida
que ens acostava a la veritat. Una veritat que tots els
éssers humans cerquen poder conèixer i entendre. La
mateixa veritat que a les aules, dia a dia, ens esforcem
per apropar, a la mainada i a nosaltres.

Doncs, l'Alà ha cantat aquest mas en un bonic sonet:

Picasso va inspirar el claustre de Sant Galdric en el
projecte de l’any.
Una altra veritat ben desconeguda: Picasso va fer
estades repetides a Perpinyà entre 1953 i 1955. Enguany,
el Museu Rigau, després de 2 anys de treball, li dedicava
una exposició temporal única i inèdita. Aprofitar l’ocasió
era una obligació, i més quan, en el plantejament de la
mateixa, la catalanitat era un element important. Ah,
però, l’etern desencant en descobrir que el museu la
representava a través de la caricatura d'un català pagès
i ignorant, lluny d'un ésser amb raonament.

Mas d’en Pau
En l’onada dels munts, furibunds, desfermats
la masia surant com un somni de pedra
en l’esquist tutelar com en una càtedra
senyoreja torrents als seus peus excavats
La teulada vermella rasca parets d’esclats
tot vestint l’abandó de la muta sagrera
per damunt del replà en la quietud de l’era
les vergueres han deixat de castigar els blats
Quan ve l’últim pastor amb una pell de feda
sols per un momentet es desperta el cortal
l’esquellí aleshores és un pregó de fada
L’edifici aixecat ben arran del tossal
és gairebé intacte. Sa feixuga cuirassa
humilment perllonga el passat d’una raça

Alà Taurinyà

Mas d’en Pau
Vallestàvia, 16 de maig de 1984
traducció de Miquel Mayol i Raynal
Arxiu Jordi Taurinyà.

Nyils

El punt de partida del projecte de l'any han estat 40
pintures que van des de la prehistòria a l’actualitat. A
partir de cada una de les obres, i amb la presentació
que se’n fa cada dilluns a totes les classes de l’escola,
es desenvolupen activitats, propostes, reflexions que
poden tocar tots els àmbits curriculars. La imatge d’Èdip
i l’Esfinx ens va servir per parlar de mitologia, fer tallers
d’endevinalles, treballar la numeració i l’alfabet grec, així
com els països de la Mediterrània. El més interessant
de tot plegat és veure la falta de prejudicis i la capacitat
d’absorció dels petits. Sovint, per falsos prejudicis
educatius, no ens arrisquem. O potser pensem que els
mainatges no seran capaços d’assimilar segons què.
Experiències com aquesta ens demostren com n’estem,
d’equivocats. Sense aquest prejudici infantilitzador veiem
com els nins i nines de maternal parlen amb normalitat
d’un pantocràtor, que demanen de fer un dibuix utilitzant
la tècnica del puntillisme, que són capaços de reconèixer
el dolor en un quadre cubista només per l'ús del color,
o que aprenen una poesia de Safo perquè els resulta “la
cosa més bonica del món”(1).

Els 40 anys de La Bressola de Nyils

Cal ser agosarat, cal prendre riscos per anar més enllà
i per poder acostar-nos a aquesta veritat tan complexa
que és la vida.

Tres anys més tard, l'ajuntament ens va cedir el fogar
rural. El cap de setmana, però, calia deixar l'aula lliure
per a les associacions del poble i havíem de moure els
mobles amunt i avall. Quan es va construir la sala de
festes de Nyils, el fogar va passar a ser part de l'escola.

(1)La cosa més bonica del món és el títol del poema més conegut de
Safo, poetessa grega del segle VII aC.

"La nostra escola és molt bonica, a Nyils, enmig de les
vinyes, La Bressola és el seu nom [...] Si ens vols conèixer,
no ho dubtis pas, vine aquí, parlarem en català".
Així comença la cançó creada pels mainatges amb
motiu de la celebració dels 40 anys de La Bressola de
Nyils, una cançó que descriu detalladament com és la
nostra escola. Però per entendre com hem arribat fins
aquí, cal que ens remuntem 40 anys enrere.
La nostra escola data de l'any 1910, va ser l'escola
comunal fins els anys 60. L'any 1977, La Bressola hi
va obrir una classe de maternal amb 7 mainatges.
Les famílies s'encarregaven dels dinars i els mestres
i pares, de la neteja de l'escola.
Amb els anys, el nombre d'infants va augmentar
i l'escola va conèixer dificultats d'espai. Els pares i
l'equip docent van construir una petita aula per mor
de poder permetre l'obertura d'una classe de primària
l'any 1988 i, el 1991, se'n va obrir la segona.

Es van reorganitzar els espais i es va aixecar una
paret per poder crear dues aules a la planta baixa.
Més endavant, l'ajuntament ens va cedir el primer pis
i s'hi va instal·lar el primari.

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
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Són 40 anys de feina, de parets amunt i avall, de
capes de pintura i de malabars de creixement. Ara,
amb la inesgotable ajuda d'Implica't, l'escola continua
treballant per a ser l'espai acollidor, bonic i obert al
poble que volem.

Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

Porta d'Espanya 04 68 56 24 24

Durant la festa d'aniversari dels 40 anys de l'escola,
l'emoció i la il·lusió seguien intactes i els antics
mestres i alumnes presents passejaven emocionats
entre les fotos que relataven la història de la petita
Bressola de Nyils.

La Bressola · Escoles
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Prada
Viatgem plegats!
Des de fa uns quants anys, els mainatges
de la GS i del Cicle II ens trobem un cop per
setmana amb l'objectiu de compartir moments
d‘aprenentatge, però sobretot per ajudar la
GS a preparar-se per "pujar al cicle II". En el
nostre cas, donada la disposició física de les
aules a l'escola és realment així com ho diem
que ho vivim.
Els mainatges de GS ,el proper mes de setembre,
pujaran a fer CP al pis de dalt i creiem que
anticipar-ho, compartint una estona d'activitat
i d'intercanvi un cop per setmana amb els seus
companys de CP i CEI, els pot ajudar a fer més
fàcil aquest canvi.

Sant Esteve
NOU CURS, ESTRENEM EDIFICI A SANT ESTEVE
Ja hi sem! Quatre de setembre i els més matiners comencen
a entrar per la porta. És l'inici d'un curs especial i és que
tenim un edifici nou gràcies a la col·laboració de l’ajuntament
de Sant Esteve. El dia tan esperat ja és aquí i l'emoció es
palpa a l'ambient i en l'esguard de mestres, mainaderes i de
tota la canalla. Ho tenim tot a punt: l'engrescador Projecte
Galileu, l'energia bressolaire i els mainatges més eixorits de
la contrada. No són pas aquests els ingredients secrets per
una reentrada reeixida?
Aquest nou curs s'entoma amb una gran il·lusió i motivació
per part de tot l'equip de Sant Esteve. Els primers fruits ja han
començat a treure el cap tot just en tornar de les vacances
llargues. D'una banda, tenim el mateix equip que el darrer
any però amb l'excel·lent notícia de la incorporació de l'Aniol,
que s'ocupa de la nova classe de Cicle 2 i de l'esport. La
continuïtat ens ha aportat cohesió i ens ha facilitat l'acollida
del nou mestre. De l'altra banda, tenim la tornada de la Laura
com a mestra i com a directora. Malgrat que es tornés a
incorporar a finals del curs passat, és ara quan la seua feina
i companyonia es fa més palesa. A tots dos, els donem una
gran (re)benvinguda!
Pel que fa als més petitons, el canvi de l'antiga escola a la nova
és tota una aventura. Des dels llargs viatges per arribar als
lavabos fins al trajecte en autobús cap a la cantina, tota estona
és bona per a una colla d'anècdotes i riures desacomplexats. El
nou centre permet que els mainatges de la maternal gaudeixin
d'un espai més ampli i millor condicionat.
A can cicle 2, els mainatges s'han repartit entre Alt Vallespir i
Baix Vallespir. D'aquesta manera, hem donat nom a les dues
classes. El Projecte Galileu engresca d'allò més els nins i les
nines així com els mestres. Enguany, a més a més, recuperem
el projecte de lectura en vertical, al qual hem batejat amb el
nom de Lectura Colze a Colze. La mainada més gran viu amb
il·lusió i motivació els darrers anys de Primària. Agraeixen els
mitjans tecnològics que ens ofereix la nova escola així com
també gaudeixen dels nous projectes i és que, des dels misteris
de l'univers fins als hàbitats de la Terra, el projecte Galileu ens
uneix com a escola des dels més menuts fins a cicle 3.

Amb aquesta excusa, enguany, hem proposat
fer un viatge per diferents països del món, tot
aprofitant els vincles que podien mantenir els
infants amb aquests països. Alguns tenen el
pare o la mare que en són originaris o hi han
viscut durant força temps. D'altres, perquè hi
han viatjat o els interessa.

La Bressola · Escoles
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El Soler
El club de lectura del Soler
L'any passat, vam participar al Premi del Llibre Vivent. Ens va
agradar moltíssim poder descobrir nous llibres, expressar
la nostra opinió i votar pel que més ens agradava! Cada
cicle va llegir i treballar només els cinc llibres escollits. I vam
trobar que era una llàstima que els nins i nines d'un cicle
no descobrissin els llibres dels altres companys.
Enguany, a l'escola del Soler hem organitzat un Club
del Llibre al voltant del projecte d'escola per descobrir
els quinze llibres del Premi del Llibre Vivent: cinc per
cada cicle. El divendres a la tarda, ens dividim en 8
grups diferents barrejant els mainatges des de mitjana
secció fins a cm2. Els més petits fan la migdiada. Cada
mestre proposa la lectura d'un dels quinze llibres i una
descoberta posterior a través de diferents tècniques:
teatre, treballant hipòtesis, titelles, imaginant finals
diferents, kamishibai, interpretacions pictòriques...

Els infants tenen un passaport on poden marcar els
llibres que ja han llegit, escoltat o treballat. Cada
quatre setmanes els grups canvien de mestre i
descobreixen un altre llibre.
Els mainatges estan encantats i opinen: “... és massa bé
aquest concurs!”, “M'agrada poder dir si m'agrada el llibre
o no”, “Son genials els llibres del concurs!”, “Sem importants
pels escriptors!”.

No cercar països a l'atzar i buscar-hi els lligams
dels nins i les nines fa que els mainatges
estiguin més motivats per mostrar al grup tot
el que puguin aportar com a informació.
Tenim onze països, doncs onze grups on hi ha
nins i nines de GS, CP i CEI.
Un cop hem decidit els països, hem plantejat
algunes activitats ràpides i en forma de joc per
apropiar-nos del nom del país i tenir clara la
informació que ens caldrà portar.
Entre tots i totes, també hem fet propostes del
que volem que sigui aquest projecte a final de
curs: un llibre, una exposició a l'escola, una
exposició fora de l'escola… Encara ens cal votar
quina opció preferim.
De moment, les sessions fetes ens han aportat
ja molta informació dels diferents països i veiem
els mainatges molt il·lusionats en ensenyar als
companys els objectes, fotografies, músiques,
llibres... que porten de casa.
Continuarà…

El Vernet
Secrets de casa nostra...
L’escola del Vernet va encetar el curs amb “la cara
ben neta”. Classes i passadissos pintats de diferents
colors, operaris fent retocs i les mestres i mainaderes
a corre-cuita, il·lusionades, afanyant-se a endreçar i
redistribuir els espais en els darrers minuts, per rebre
a totes les famílies.
Un cop engegats els motors, amb la banda sonora de les
rialles, les cançons, i qualcuns plors dels més petitons
arribats a l’escola, presentàvem als infants El PROJECTE
DE L’ ANY. Aquest dona sentit al nostre dia a dia i tots
plegats preníem el compromís de descobrir “ELS SECRETS
DE CASA NOSTRA” tot explorant Catalunya Nord.
Vam iniciar el camí investigant sobre el nostre passat
per escollir el nom de les classes. Informacions
barrejades, desitjos ben distants els uns dels altres,
però un objectiu comú: havien de ser mereixedors de
representar-nos durant tot l’any.
Així va ser com, durant aquest mes d’octubre, el
Vernet es va començar a omplir, a poc a poc, d’uns

personatges ben estranys. A maternal les llegendes i
els contes van ser el punt de partida. Fades i dracs,
diables i diablesses, bruixes i bruixots corrien pel pis
de baix de l’escola. Nins i nines, mestres i mainaderes
patien transformacions curioses: els sortien banyes i
barrets i els passadissos de les classes de maternal
s’omplien de foc i màgia. Mentre d’altres, un poc més
grans, decidien aprendre oficis tradicionals o volien
representar personatges valents i determinats.
El mes ha anat passant i per concloure aquest primer
període hem celebrat una festa de la nostra terra: La
Castanyada. Si bé no és cap secret i per tothom és
una tradició ben coneguda, ens ha ajudat a gaudir del
treball en verticalitat cada setmana, aprenent danses,
cançons i tallers on disfressàvem castanyes convertintles en bruixes, dracs o dimoniets... perquè, qui diu que
les castanyes no poden fer por?
També hem gaudit tota l’escola d’una jornada a Castell on
petits, mitjans, grans i més grans ho hem passat molt bé.
A hores d’ara estem expectants! Quines sorpreses
ens oferiran els futurs mesos d’aquest curs? Quins
descobriments arribarem a fer? Quins secrets tenim
a casa nostra?

La Bressola · Escoles
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Per què l'art és ple
de gent despullada?

El Col·legi
Nou projecte al Col·legi Pompeu Fabra!
Curs nou, vida nova! Aquest és el lema amb el qual
va engegar el curs, al Col·legi, un equip renovat i amb
ganes de potenciar més les bases de La Bressola:
llengua, treball cooperatiu i verticalitat.

de Susie Hodge.
Editorial Librooks.
PVP: 19 €
O per què l'art és tan car? S'ha de ser llest per entendre l'art? Els artistes es copien entre
ells? Aquestes són algunes de les preguntes que us trobareu en aquest llibre que ens
ajuda a explorar el món de l'art. Els artistes es fan preguntes quan creen obres d'art.
I nosaltres, grans i menuts, ens fem preguntes quan les contemplem. L'art ens incita
a observar i ens provoca sensacions. Aquí teniu un llibre provocador i didàctic a parts
iguals que s'endinsa en el perquè i el com de les qüestions que comprenen des de
les pintures rupestres fins al cubisme, des del Renaixement fins a l'art contemporani,
des del paper de l'art en el passat fins al seu valor d'actualitat.

Per aconseguir-ho es van canviar grups, horaris, espais,
classes... i es va vertebrar tot al voltant de dos pilars:
els projectes i la participació.
Ara, els alumnes es reparteixen en dos blocs. D'una
banda, tenim els PHILOS (6s i 5s) i, de l'altra, els LOGOS
(4s i 3s). Durant dues hores diàries, cada bloc treballa
plegat en un projecte.
Durant el primer període, els PHILOS van muntar una
exposició al Soler a partir d'una perspectiva històrica
del vilatge i els LOGOS van haver de fer un vídeo que
resumís l'evolució i la història del planeta Terra.

Més enllà dels projectes, s'han potenciat les
assemblees per afavorir el debat, la responsabilització
i la participació i s'han creat noves comissions que
treballen per millorar el quotidià del col·legi. Els
divendres al migdia, per exemple, us trobareu els
alumnes amunt i avall del col·legi adobant armaris,
diagnosticant ordinadors, contactant amb alguna
entitat, debatent sobre problemes socials, organitzant
els patis, preparant una imminent festa amb les
famílies o dinamitzant la mediateca.
Acabem d'engegar el curs i encara hi ha un munt de feina
per fer, però el nou projecte al col·legi ja és una realitat!

El misteri dels llobarros
d'Anna Cabeza.
Editorial Combel.
PVP: 8 €

Pesillà de la Ribera

Per a joves lectors, a partir de 9 anys
Encara no coneixeu les germanes Crostó? Doncs ràpid, que ja ha arribat el segon cas
de l'agència d'investigació!

El primer curs a Pesillà
Aquest curs 2017-2018 La Bressola de Pesillà obre
les portes a 11 infants de tota petita, petita i mitjana
secció. Sem molt contentes de poder fer una escola
propera a les famílies, que accepten la seva participació
en l’escola associativa de bon grat. L’excursió diària a
la cantina nos permet portar la llengua als carrers de
Pesillà, a través del mercat i la gent gran, a dia d’avui
ja tenim un club de seguidors que nos esperen per
dir-nos “Bon dia” a mig camí. A la cantina municipal de
Pesillà tenim una taula en mig dels infants del poble,
i tothom saluda amb un eufòric “bon dia i bon profit!”
als mainatges de la nostra escola amb tota normalitat.
Estem molt sorpreses d’aquest somriure que desprèn
la nostra entrada i el pas pel vilatge.
Mantenim un estret lligam amb La Bressola del Soler,
amb qui compartim el projecte de l’any: Els contes i la
literatura. En una vessant molt més oral, aquest lligam
nos permet d’anar a visitar una escola gran, amb un
munt d’infants i un pati enorme on tothom corre... Com
ells, sem inscrits al Premi del Llibre Vivent. Com ens
agrada descobrir aquests contes tan bonics! També la
mediateca de Pesillà participa en aquest premi i ens
obre les portes, com a l’escola municipal, per descobrir
els plaers de la lectura. Així que participem a la vida
del vilatge visitant la mediateca un cop per setmana.
Entrem pel Revellí al casc antic de Pesillà fins a la
porta antiga de pedra. Allà ens dona la benvinguda
una bibliotecària molt agradable que s’esforça per
acollir-nos en català i explicar-nos contes. Se’ls prepara
d’una setmana a l’altra, ens pregunta si ho pronuncia
bé abans d’explicar-los, nos demana traduccions...
Passem una estona realment molt agradable, envoltats
de llibres, asseguts a la catifa, mirant i explicant contes.
És un moment privilegiat que l’ajuntament nos ofereix
cada setmana.

Després de la primera aventura d’aquest peculiar trio de detectives, la Carme, la Rosalia i
l’Ascensió, les tres iaies, reben la visita d’en Borja Pijirilis, el director del mercat. El pobre
està desesperat perquè ja fa dies que a les parades s’armen uns sidrals descomunals
perquè els números de torn hi surten repetits. Les Crostó accepten el cas, però de
seguida sospiten que sota aquest misteri aparentment senzill i inofensiu se n’amaga
un altre de més complex i perillós. I, si us agrada, llegiu el primer cas de les germanes
"El misteri de la tifa de gos abandonada"!

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

Aquest segon període, els petits (que ja són grans)
estan fent de reporters i els grans (que tampoc ho són
tant) treballen la infografia fent-se preguntes sobre el
futur. Poc a poc, els projectes van prenent forma amb
tots els professors treballant plegats.
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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.

