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

La llengua
és una festa!
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El passat dissabte 26 de maig vàrem celebrar al poble 
de Sant Esteve del Monestir la festa de la Bressola, la 
Bressolada. Aquesta festa, que ja és tot un referent 
a la Catalunya Nord, a més de ser un dia de joia i 
celebració, serveix perquè un cop l’any ens puguem 
retrobar tota la família bressolaire en un mateix espai.

Nins i nines de totes les escoles i les seves famílies, els 
equips de docents i professionals, equips de direcció, 
socis de La Bressola i dels Amics de La Bressola, 
representants polítics del nord i del sud, representants 
d’entitats del nord i també del sud, tothom hi fa cap i 
tothom és benvingut.

Vull fer esment, de manera molt especial, de 
l’espectacular cantata que ens van oferir els nins i 
nines de La Bressola. Va ser d’un nivell altíssim i ens 
va deixar a tots bocabadats. Felicitats a tots els que 
la vàreu fer possible, ho dic de tot cor.

També vull agrair sincerament la participació com 
a pregoner de la Bressolada del nostre amic Màrius 
Serra, i la participació dels representants d’entitats 
del sud, dels quals vull destacar els amics d’Escola 
Valenciana que, malgrat la llarga distància que ens 
separa, any rere any són presents a la nostra festa.

Però, enguany, a la Bressolada també ha planat la 
tristor. Tristor pels amics i amigues que estan a la presó 
o a l’exili injustament, tots ells vinculats directament 
o indirectament amb nosaltres. Encara tenim molt 
present l’inici d’aquest curs en què vàrem obrir amb 

Benvolguts amics i amigues de La Bressola

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

Escoles catalanes, associació Llei 1901. Amb contracte amb l’estat d’ençà del 1995

La Bressola, Escoles laiques catalanes de la Catalunya del Nord

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

Amb el suport de:

CREU DE
SANT JORDI

Editorial
La llengua és una festa que cal celebrar cada dia, però hi ha ocasions particularment especials, 
la Bressolada n’és una. La cita d’enguany restarà inscrita en la nostra història com un d’aquells 
dies inoblidables, per moltes raons i molts protagonistes. 

L’any Fabra nos ha donat el marc. En Francesc Bitlloch, mestre durant més de 25 anys a La Bressola, 
hi va posar l'art i la sensibilitat amb la inestimable col·laboració de l’Olatz de Bilbao; els equips, la 
professionalitat i la il·lusió; els mainatges, la màgia i la joia; les famílies, l’engatjament i l’empenta. 

A l’interior d’aquest butlletí trobareu molts més detalls que vos permetran jutjar si els meus 
mots no són prou ponderats.

Tanmateix, pot semblar poc oportú que parlem de festa quan una part important del poble 
català i, amb ell, la cultura i la llengua estan rebent atacs ferotges, però justament per això nos 
és imprescindible de celebrar-la, de reivindicar-la com a llengua comuna i cohesionadora, com 
a símbol de reafirmació, de dignitat. A casa nostra, a les comarques nord-catalanes, el català 
recupera un cert prestigi, és cert, però pel que fa a l’ús social és ben lluny d’ocupar l’espai que 
li correspondria, al carrer, als escenaris, a les pantalles, a l’administració... És per això que hem 
de celebrar la llengua més que mai, celebrar-la cada dia exercint-la, normalitzant-la, guanyant 
aquests espais d’ús.

Des de La Bressola mirem de respondre amb fets, amb creixement, amb més infants escolaritzats 
i amb més presència al territori. Vam inaugurar el curs actual amb l’obertura de l’escola de 
Pesillà de la Ribera i n’estem molt orgullosos. En poc temps La Bressola ha passat a formar 
part del paisatge quotidià pesillanenc i ha fet rebrotar la llengua més enllà de l'àmbit escolar, 
en espais on ja la pensaven condemnada.

No vos penseu pas que amb això nos donem per satisfets, els reptes hi són i hi seran. Actualment  
treballem de valent per a l’obertura del segon col·legi. Ja fa un temps que expliquem que l’actual 
se fa petit i que cal poder acollir, com a mínim, tots els infants que han fet llur escolaritat 
primària a La Bressola. Hi treballem de valent, creieu-me, i només amb l'ajuda concreta i franca 
de les administracions d'estat, regionals i departamentals ho aconseguirem.

Que la vida als nostres centres és rica i que la llengua hi és ben viva, ho constatareu vosaltres 
mateixos a les pàgines d’aquest número 60 del nostre butlletí. 

L’experiència de Pesillà ens ha demostrat que, si nos ho proposem, sem capaços de contribuir 
a la millora de l’ús també fora de l’escola. Fem una crida a totes les associacions de famílies, a 
tots els equips, a tots els socis i amics de La Bressola. Revivim l’esperit de la Bressolada cada 
dia, vestim-nos amb el millor dels somriures i celebrem la llengua per allà on passem.

Molt bona lectura.

Joan Sebastià Haydn  
President de La Bressola

L'autoria de les fotos d'aquest butlletí és de Sam Barnades, Elsa Panadès i La Bressola.

molt de goig la nova escola de 
Pesillà i va venir a visitar-la la 
Presidenta del Parlament de 
Catalunya, l ’estimada Carme 
Forcadell.

Fa  un temps,  e l  Pres ident 
Puigdemont, sent encara alcalde de Girona, ens rebia 
al despatx de l’Ajuntament per mostrar-nos tot el 
suport i la col·laboració de la ciutat de Girona vers el 
nostre projecte

A la Bressolada d’aquest any també hi va haver un 
soci dels Amics de La Bressola que no va poder venir, 
però que ens va enviar una carta. La carta és escrita 
des de la presó de Soto del Real i el soci és el nostre 
estimat Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultural. 

Permeteu-me que us en transcrigui un paràgraf: “Ara 
més que mai és de vital importància reconèixer la tasca 
generosa i professional que fan milers de docents a 
banda i banda de l’Albera i arreu del món per motivar 
ciutadans amb consciència lliure i compromís, amb els 
valors de la pau, la llibertat i la justícia”. 

I resulta que un home innocent i amb aquests valors 
és a la presó. Ja està tot dit!

Presos, exiliats i represaliats, sempre estarem al vostre 
costat. 

Aleix Andreu i Oliver 
President dels Amics de La Bressola

«Les paraules se 
m'entortolliguen a 
les mans»
Montserrat Abelló

«Fer néixer les coses dient-les, 
vet aquí el miracle»
Josep Palau i Fabra

· Amics de la Bressola
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Enllaçats a 
València
El divendres 16 de Febrer, 
el Centre cultural La Nau 
reunia representants dels 
Països Catalans per a tractar 
la situació de l’ensenyament 
de la llengua en una taula 
rodona intitulada «defensem la 
llengua, defensem les escoles».

Moderada pel president d’Escola Valenciana, Vicent 
Moreno, hi intervingueren Ma Àngels Francés (País 
Valencià), Pere Mayans (Principat i l’Alguer), Francesc 
Ricard (Franja de Ponent), Ma Antònia Font (Illes 
Balears), Maria Cucurull (Andorra) i Cesc Franquesa 
(Catalunya Nord).

L’endemà, els representants de La Bressola i dels 
Amics de La Bressola, van participar en la concentració 
Per la dignitat de l’ensenyament en valencià.

Refermant lligams
Amb la voluntat d'enfortir la relació entre les 
diverses associacions de famílies i La Bressola, el 
consell d'administració ha potenciat les trobades 
amb els representants de les diverses associacions. 

Enguany, s'han posat les bases 
per a la millora de la coordinació 
i la cooperació i per a la creació 
d'algun projecte comú. Una 
molt bona dinàmica que s'ha 
anat consolidant en les reunions 
d'organització de Bressolada i a la 
qual es vol donar continuïtat.

Eliane Jarycki visita 
el Col·legi
La consellera regional Eliane Jarycki ha visitat el 
Col·legi Pompeu Fabra de La Bressola enguany.  

En un ambient distès, la consellera va ser guiada 
per un grup d'alumnes que van fer una presentació 
del centre i dels projectes que s'hi fan.

Eliane Jarycki se va mostrar molt interessada i va 
felicitar els alumnes per la fluïdesa del català.

Posteriorment, se va reunir amb el president i la 
direcció de La Bressola i l'equip directiu del Col·legi 
per abordar la necessitat d'un segon col·legi i 
explorar les diferents vies de creixement.

Simposi a Palma
Els dies 9 i 10 de març La Bressola va participar, 
a Palma, al Simposi «LA LLENGUA CATALANA ALS 
CENTRES EDUCATIUS. Català, de l’aula al món». 

Organitzat pel Servei de Normalització Lingüística 
i Formació de la Direcció General de Formació 
Professional i Formació del Professorat del Govern 
Balear, el simposi va acollir fins a 27 presentacions 
d’experiències d’aula sobre la dinamització de l’ús 
del català d’arreu dels Països Catalans.

Trobem-nos amb...
El dia 4 de juny va acabar el curs del "Trobem-nos amb...", 
l'activitat que Els Amics de La Bressola duen a terme 
a la llibreria Documenta de Barcelona. "L'enunciat", 
de Josep-Ramon Bach, posa el punt final al recorregut 
iniciat l'octubre passat amb "Jonàs", d'Isabel-Clara Simó.

Han estat uns mesos de literatura de la bona, 
acompanyada de berenars suculents i d'amistats. Estem 
molt contents d'haver aconseguit 
aquesta combinació d'elements 
immillorable, i d'haver engegat, fa 
més de tres anys, una tertúlia que ha 
creat addicció a una colla d'uns trenta 
incondicionals que ens demanen que 
l'activitat continuï. 

Hi ha qui ens diu que és sorprenent 
que un club de lectura aconsegueixi interessar tanta 
gent, però és que el "Trobem-nos amb..." no és un 
club de lectura, és una reunió de lectors i lectores que 
comparteixen i intercanvien opinions amb escriptors i 
escriptores, o amb els seus editors i editores. I aquest 
funcionament, juntament amb l'habilitat especial de la 
Susanna Álvarez per treure el bo i millor dels convidats, 
han estat la clau de l'èxit.

Continuarem, doncs, incentivant aquesta activitat 
que, a més, dóna a conèixer La Bressola i promou la 
literatura produïda a la Catalunya Nord.

Acabo amb una sentència del llibre de Josep-Ramon Bach:  
"Llegir contamina (els esperits amb el perfum de la vida)!"

Doncs deixem-nos contaminar, i que el perfum dels 
llibres d'estiu ens acompanyi fins a l'octubre vinent.

Bon estiu i bona lectura a tothom.

Reunió a l'Assemblée 
Nationale
Després d'haver-nos reunit amb el diputat Romain 
Grau un primer cop a la seu de La Bressola i d'haver-li 
transmès les nostres inquietuds i els nostres projectes, 
el passat 3 d’abril nos vam tornar a trobar, aquesta 
vegada a l’Assemblée Nationale de París, per començar 
a posar fil a l’agulla a un pla de futur.

Una tercera reunió, seguida d’una visita de l’escola de 
Sant Galdric, va tenir lloc posteriorment.

El parlamentari va prometre als alumnes que tornaria 
per a explicar-los les funcions d’un diputat i nos va 
refermar el compromís d’acompanyar-nos en el 
desenvolupament de les nostres escoles i de treballar 
per a la salvaguarda de la nostra llengua.

Te la jugues per al català?
Conscients que no nos mirarà mai ningú si nosaltres 
no nos fem veure, l’associació Aire Nou de Bao 
va organitzar una jornada per a reclamar més 
ensenyament en català o i del català. 

«Te la jugues per al català?» és una trobada que ha nascut 
amb la voluntat d’esdevenir un saló de l’ensenyament 
de i en català a Catalunya Nord, volent acollir totes les 
variants d’ensenyament: reglat o no reglat, associatiu 
o estatal, per a infants i joves o per a adults...

El 10 de maig, els carrers de la Cellera de Pesillà de la 
Ribera se van emplenar de famílies i mainatges que 
se la juguen per al català.

Joves escriptors!
En Matheus Latorre i en Miquel Tirach, alumnes 
de 5a i 4a del Col·legi respectivament, han estat 
guanyadors del Premi Joves Escriptors d'enguany, 
atribuït pel Consell General i lliurat durant la Nit de 
Sant Jordi, organitzada per Òmnium Cultural al Palau 
de Congressos de Perpinyà.

Així mateix, d'altres alumnes han obtingut guardons 
en prosa i poesia en concursos com ara el Sambori o 
el de poesia del Rectorat. L'enhorabona a tots i totes!

«Ens nodrim de les 
paraules i, algunes 
vegades, habitem 
en elles» 
Miquel Martí i Pol

«Nosaltres, ben 
mirat, no som més 
que paraules» 
Miquel Martí i Pol

· Notícies / Espai Bressola· Notícies



7 La Bressola6 La Bressola

UNA BRESSOLADA 
enFABRAda!
L'esmorzar institucional
Enguany, com a prèvia de la festa, va tenir lloc un esmorzar 
de benvinguda al Teatre de l’Estany de Sant Esteve, en 
el qual van participar batlles, elegits departamentals, 
parlamentaris, representants de la Generalitat, 
representants d’Òmnium Cultural, representants de 
les associacions de famílies, representants d’Escola 
Valenciana i els Amics de la Bressola.

Després de la benvinguda del batlle de Sant Esteve 
del monestir, Robert Vila, el President Joan-Sebastià 
Haydn, va agrair el suport dels municipis i de les 
institucions locals per a tirar endavant les escoles. 
També va assegurar que amb llur ajut, La Bressola 
continuaria avançant malgrat la manca de mitjans, 
les dificultats i els obstacles per part del ministeri 
d’educació al desenvolupament de l’ensenyament en 
català. Per acabar, va reiterar l’absoluta indignació 
per la repressió política i judicial del govern espanyol 
envers el poble de Catalunya i llurs elegits.

Al seu torn, l’Aleix Andreu, President dels Amics de 
La Bressola, va llegir la commovedora carta de Jordi 
Cuixart, President d’Òmnium injustament empresonat 
a Madrid, que ens va fer arribar la Blanca de Llobet, 
membre de la junta directiva d’Òmnium, el mateix matí. 

L’Ester Franquesa, directora de política lingüística del 
govern de Catalunya, va renovar el màxim suport a la 
tasca de recuperació de la llengua que porta a terme 
La Bressola a Catalunya Nord, assegurant-nos que 
sempre la tindrem al nostre costat.

Aquest esmorzar també nos va permetre conèixer el 
senador Jean Sol, que va mostrar molt d'interès en la 
nostra tasca i la voluntat de col·laborar-hi.

Una cantata emocionant!
Un cop acabats els parlaments se va poder gaudir d’un 
moment de converses disteses entre els participants 
que, seguidament, se van desplaçar cap a l'espai 
de la festa on les famílies ja cercaven els millors 
llocs per gaudir de la cantata. Als assistents s'hi 
van sumar els companys d'Enllaçats per la Llengua, 
del Moviment Franjolí i de l'USTEC-STEs, mentre els 
centenars d'alumnes de La Bressola prenien l'escenari 
i s'escuraven la veu.

Màrius Serra, va ser l'encarregat de fer, o d'enumerar 
més ben dit, un magnífic pregó que podreu llegir en 
aquestes pàgines. I aleshores sí, se va fer el silenci i 
la música i les lletres del «Caçaire de mots» ho van 
impregnar tot d'una emoció continguda fins al final de 
l'espectacle. El públic, el cor, actrius, actors i solistes, la 
gent de la casa, tots, nosaltres, seguint el fil de la vida 
i la tasca de Pompeu Fabra, érem la llengua salvada.

Francesc Bitlloch, autor de la cantata, ho vivia amb 
passió des del piano. Les Sorolloses d'Aire Nou de 
Bao, amb els tambors, marcaven un ritme commogut. 
La mainada comprenia la poesia que recitava. Era la 
culminació de molts dies de feina a les escoles. El que 
s'havia plantejat com un homenatge a Fabra, se va 
convertir en un himne preciós a la llengua. 

Un formigueig de gent
I després dels aplaudiments, dels agraïments i de 
l'emoció viscuda, un formigueig de gent no va parar 
d'anar i venir entre les parades de menjar i beure on 
les associacions de famílies i els equips de les escoles 

amb molta energia, bon humor i 
una gran organització es cuidaven 
que no manqués res. 

El que havia començat com un dia 
amenaçador de tempesta, ja era una 
festa amb sol radiant i les famílies 
cercaven qualsevol ombra preuada 
on allargar la sobretaula. 

Jocs i llibres
En un altre espai de l'estany, mentrestant, els alumnes 
del Col·legi estenien els jocs que havien construït durant 
les hores del darrer projecte. Jocs d'habilitat, d'enginy, 
de taula, tots relacionats amb les diverses cançons de 
la cantata i amb l'objectiu de fer aprendre quelcom de 
la nostra llengua a petits i grans a través del joc.

A l'altra banda, un bibliobús dissenyat pels mainatges 
de Nyils servia de punt d'intercanvi de llibres i d'espai 
agradable de lectura.

La Banda Forània i CASTELLS!
A la tarda, la Banda Forània va ocupar la plaça central 
per presentar un espectacle participatiu, divertit i musical 
que va entusiasmar els nins i nines i les famílies. No es 
veu cada dia la transformació d'una persona en burro!

I com sempre, per posar la cirereta del pastís, els castellers 
de les quatre colles de Catalunya Nord ens van oferir una 
actuació digna d'un final de festa de Bressolada.

«Tenia la vida en el 
niu calent de mes 
mans;  la vida tenia 
la cara del poble, i 
del seu combat»
Jordi Pere Cerdà

UNA JORNADA QUE VA FER 
DE LA LLENGUA UNA GRAN 

FESTA!

· Bressolada· Bressolada
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Pregó de Màrius Serra
Bressolaires, en honor del mestre Pompeu Fabra, que 
va ser un científic enamorat de les lletres, farem un 
breu compte endavant amb expressions lingüístiques 
catalanes que incloguin alguna xifra, com per exemple 
“Ser un zero a l’esquerra”, que vol dir no comptar gaire 
i parteix de la posició en la qual el zero no atorga valor. 

Comencem, amb la participació dels cantaires 
bressolaires, que aniran fent el compte endavant, 
de l’u al setze.

U

Ser el número u és una de les obsessions del nostre 
temps, la pole position. Però una bona escola ensenya 
que l’objectiu veritable és fer les coses bé, no pas millor 
que els altres. 

DOS

Hi ha una expressió amb el número dos que resulta 
força interessant en la Catalunya actual. Per exemple, 
si truques a un operador telefònic i et diu que si vols 
ser atès en castellà premis l’u i si vols ser atès en català, 
toquis el dos. Tocar el dos vol dir marxar, anar-se’n, i té 
un origen etimològic curiós, perquè ve de quan tocaven 
el dors d’un cavall per fer-lo marxar. L’expressió s’amplia 
amb un reble: “Toquem el dos que el tres ja és fora”.

TRES

En català, quan fem una cosa molt de pressa diem 
que la fem “En un tres i no res” i, en canvi, quan ens hi 
entretenim molt i sembla que no n’acabem de treure 
l’entrellat, diem que “Busquem els tres peus al gat”, 
que naturalment en té quatre.

QUATRE

Si algú diu que ha quedat fet un quatre és que li fa 
mal tot, per analogia amb la forma que seiem en una 
cadira, igual com una L és un sofà que pren aquesta 
forma tipogràfica. El número quatre, a Orient, genera 
tetrafòbia, que és com la por que nosaltres tenim al 
número tretze. Per això alguns hospitals de la Xina o 
el Japó passen de la planta tercera a la cinquena.

CINC

El cinc remet a la quinta forca, que vol dir molt i molt 
lluny, i ara us en faré cinc cèntims. Resulta que a la 
Barcelona medieval, quan encara existia la pena de 
mort i penjaven els condemnats a la forca, hi havia 
quatre forques dins de la ciutat (a la Boqueria, el Pla 
de Palau, Sant Antoni i la Creu Coberta) i una cinquena 
fora vila, molt i molt lluny (on ara hi ha un nus viari 
conegut com el Nus de la Trinitat). Per això d’anar molt 
lluny encara se’n diu anar a la quinta forca.

SIS

A Menorca, si ofereixes un parell de galetes val més que 
en posis mitja dotzena, perquè un parell és incomptable. 
El sis també enceta una frase que fa: “Érem 6 amics que 
teníem 7 i l’estómac 8, volíem vi 9 i vam anar a Can 
Mas10, a beure’n de la bóta 11, i al final érem 12”.

SET

Una de les millors expressions catalanes per criticar algú 
perquè sap de tot i força, és dir-li “setciències”. El programa 
d’estudis medieval constava del Trívium i el Quadrívium, 
la qual cosa implica que contenia set ciències.

VUIT

Aquesta xifra amaga una història terrible que cal no 
silenciar: els neofeixistes van començar a fer pintades 
amb 88 per simbolitzar la vuitena lletra de l’alfabet: H. 
HH era el crit d’enaltiment del Führer. Doncs bé, amb el 
feixisme no s’hi dialoga. O se’l combat o se li fa el buit.

NOU

Entre les moltes referències que podríem associar al 9, 
potser la millor serà descobrir-la en el vers més conegut 
de JV Foix: “M’exalta el nou i m’enamora el vell”.

DEU, ONZE, DOTZE, TRETZE…

Treure un 10 és la millor nota, sobretot si es tracta de 
pronunciar la dita mallorquina “Déu deu deu”. Sobre 
l’onze, parlem de l’onze titular en futbol, però traslladat 
a les dues modalitats de rugbi que es juguen al Rosselló, 
anem al tretze titular o bé al quinze titular. En l’entremig, 
deixem el 12 per no parlar de coses adotzenades 
(vulgars, comunes, d’escàs mèrit). La trisacidecafòbia, 
o mania contra el 13, prové del famós sopar de Crist 
amb els dotze apòstols en el qual fou traït. 

CATORZE

En el joc del quinto (o la quina o, al Rosselló, la rifla), el 
catorze té una rima tremenda, perquè quan el canten 
tothom replica: “Catorze, agafa el cagarro i esmorza!”

QUINZE

Arribar tard pot dir-se “arribar a misses dites”, però en 
una visió laica del món més aviat direm que arribem 
“a tres quarts de quinze”. Bé, això seria tard segons 
què anéssim a fer, perquè tres quarts de quinze serien 
les 14:45 i tampoc és cap deshora. 

SETZE

Acabem amb el setze. El número setze és el xibòlet del 
català. A la Bíblia hi ha una història d’una batalla entre 

G a l a a d i t e s  i 
Efraïmites que 
només es diferencien per la pronúncia. Com que no 
porten uniforme, quan acaba la batussa, els vencedors 
fan que tots els soldats que queden diguin blat (xibòlet), 
perquè els uns saben pronunciar la xeix i els altres 
diuen “sibòlet”. El mateix va passar amb el número 
16 en català durant el setge de Barcelona: els soldats 
castellans no sabien pronunciar el setze. D’aquí va 
néixer el famós embarbussament “Setze jutges d’un 
jutjat mengen fetge d’un penjat, si el penjat despengen, 
els setze jutges ja no en mengen”. 

Ara mateix, a Catalunya, hi ha molts jutges de diversos 
jutjats que mengen fetge d’un penjat, que és la nostra 
cultura i el nostre país. Esperem que, finalment, la 
justícia s’imposi i el penjat es despengi. Només així 
els setze jutges deixaran de menjar. 

Visca la Bressola i visca Catalunya Lliure!

Sant Esteve del Monestir, 26 de maig de 2018

Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE
Porta d'Espanya  04 68 56 24 24

«El clar camí, el pregon idioma, un alfabet
fosforescent de pedres»
Vicent Andrés Estellés

· Bressolada· Bressolada
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Catalunya Nord, Diwan a Bretanya, Calandreta a 
Occitània i ABCM-Zweisprachigkeit a Alsàcia/Mosel·la.

És el centre coordinador de les formacions dels 
mestres que han d’ensenyar en immersió en una 
llengua dita ‘regional’. L’ISLRF també exerceix com 
a centre de recerca i de recursos sobre la immersió 
lingüística en general. 

Coordinant la formació inicial dels mestres i estimulant la 
recerca aplicada entorn de l’aprenentatge per immersió, 
el nostre institut recull experiències i acumula sabers 
en aquest domini precís i contribueix a fer emergir 
la recerca i el desenvolupament sobre la immersió 
lingüística precoç i perdurable, utilitzada com a vector 
principal d’aprenentatge als establiments adherits.

L’ISLRF atorga una importància particular a les vies 
pedagògiques que permeten als infants de passar 
d’un bilingüisme precoç vers un plurilingüisme eficaç 
a l’adolescència i fins a l’edat adulta. El nostre treball 
també té com a objectiu la promoció de les llengües 
pròpies. 

L’ISLRF és així el centre de recursos específic per a la 
pedagogia d’immersió lingüística precoç, car participa 
activament en l’existència de cinc bilingüismes 
diferents: alemany/alsacià-francès, català-francès, 
occità-francès, bretó-francès i euskera-francès.

L’acció de l’ISLRF s’inscriu en un context que constata 
el deteriorament de l’aprenentatge institucional de les 
llengües vives a França.

El 7è Col·loqui de l’ISLRF 
Kemper 2018
L’Institut Superior de Llengües de la República 
Francesa organitza, amb caràcter biennal i rotatiu, 
un col·loqui en el qual es presenten experiències 
afavoridores d’un aprenentatge plurilingüe, ja 
siguin conclusions de recerques científiques, 
presentacions d’experiències professionals, debats 
o taules rodones.

Les escoles bretones Diwan recollien el testimoni 
de La Bressola, que va organitzar el col·loqui «LA 
IMMERSIÓ SUPERA LA QUARANTENA, mètodes, 
pràctiques i raons del bilingüisme per immersió» 
l'any 2016 a Perpinyà i, enguany, la trobada se 
va celebrar a la ciutat de Kemper. Així, els dies 
23 i 24 de març es van poder presentar fins a 
sis conferències d’especialistes internacionals, 
una desena de comunicacions d’experts, quinze 
experiències docents i dues taules rodones.

La Bressola hi va presentar la comunicació L’organització 
vertical en l’aprenentatge de llengües, a càrrec 
del director pedagògic, Cesc Franquesa. Entre els 
conferenciants, cal destacar la intervenció del Dr Ferran 
Suay, que ja havia estat l’encarregat de la conferència 
inaugural del col·loqui organitzat per La Bressola.

Dues jornades de treball intenses i enriquidores 
que mostren la capacitat de treball i d’innovació 
de les xarxes associatives d’immersió lingüística.

La reivindicació de l'ensenyament immersiu

Què és Eskolim?
Eskolim és una associació creada 
per les cinc xarxes immersives de 
l’estat francès per tal de promoure 
i desenvolupar la immersió en 
l’ensenyament. Fou constituïda 
l’any 2009, el mateix any que les 
llengües dites ‘regionals’ foren 
inscrites a l’article 75-1 de la llei 
constitucional del 21 de juliol 

de 2008 que estipula que «pertanyen al patrimoni de 
França» sense que aquest article constitueixi cap dret. 
Eskolim té com a objectiu la defensa i la promoció d’una 
pedagogia de la immersió que permeti l’ús social de les 
llegües formant alumnes realment bilingües.

Eskolim és portadora de la reivindicació d’un 
ensenyament de llengües pròpies per immersió als 
poders polítics i al gran públic.

Què és l’ISLRF?
L’ISLRF reuneix 
les cinc xarxes 
d’establiments 
escolars 
associatius immersius en llengües pròpies de 
l’hexàgon: Seaska a Euskal Herria, La Bressola a 

· De portes enfora / Rutes del Canigó· De portes endins / De portes enfora

El Canigó, 
Pompeu Fabra 
i el Conflent

Diuen que el Barça és més que un club.  La dita es 
pot estendre a una realitat ben nostrada: el Canigó. 
Sí, el Canigó és més que una muntanya.  És el símbol 
més alt de la catalanitat. Far per als mariners, teca per 
als miners i ramaders, recer per 
als perseguits i resistents, bressol 
i tomba de molts prohoms de la 
nostra nissaga.

Per uns quants és muntanya 
sagrada. Per d’altres, muntanya 
simplement emblemàtica. En 
aquest any Pompeu Fabra no és 
hora de primfilar.  

Precisament parlant del nostre Pompeu, cal recordar 
que fou al peu del Canigó, a Prada, que,  fugint de la 
barbàrie franquista, el seny ordenador de la llengua 
catalana es va finalment refugiar.  Va conviure els 
cinc darrers anys  de la seva vida amb el poble del 
Conflent, enraonant amb tothom, compartint la 
riquesa del català rossellonès. Segons sembla, li va 
saber greu de no haver conegut millor aquesta parla 
a l’hora de realitzar la seva obra codificadora.  És a 
l’ombra del Canigó, al cementiri de Prada, que volgué 
ser enterrat. I és allà que cada any es renova, en un 
acte força emotiu,  la Flama de la Llengua que crema 
tot l’any a Montserrat.

Potser més que de Flama hauríem de parlar, ara i 
aquí, de brases; ja que una pols dolenta duta, durant 
segles, per la tramuntana va anar tapant el que fou 
un foc viu i clar.  

Conflent, terra de misteris i de miracles, bressol de 
catalanitat, t’escau segur, amb l’ajut de tots, humils 
i grans, actuals i pretèrits, savis i sonats, bufar amb 
força sobre aquestes brases per retrobar una vida 
digna, rica i plena.

Miquel Mayol i Raynal

«I tocaran la terra i la faran
seva i de tots;
i escriuran amb nous mots
noves lleis, història i vida"
Joaquim Horta

"Pensem i sentim 
en la mesura que 
ens ho permet la 
nostra llengua."
Joan Fuster
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L’aproximació més habitual als processos de 
normalització, promoció o revitalització de llengües 
minoritzades ha estat, històricament, basada en la 
‘presa de consciència’ per part, tant dels parlants, com 
dels qui no ho són. S’ha assumit que ser conscients 
del perill de desaparició, o de la greu injustícia que 
es comet quan hom margina els parlants de l’idioma 
local, podia moure muntanyes.

Qualsevol persona que haja treballat en aquesta àrea, 
des de l’activisme bàsic fins a la conducció d’estudis 
seriosos i la implementació de polítiques lingüístiques, 
ha d’haver-se adonat que això no funciona. Els 
parlants de la llengua sotmesa, encara que hagen 
adquirit un grau màxim de consciència lingüística, 
tendeixen a seguir practicant la submissió davant de 
la llengua dominant, amb una facilitat esfereïdora. 
D’altra banda, els parlants dominants, sovint no 
arriben ni tan sols a entendre de què els estem 
parlant quan mirem de fer-los evident la marcada 
desigualtat que patim (comentari al marge: sovint, 
ho fem en el seu idioma, i així, ens assegurem de 
deixar ben clar que tot allò que els estem explicant és 
bàsicament fals, atès que tenim un domini envejable 
de la llengua que ells parlen, que és la mateixa que 
estem fent servir nosaltres).

La consciència està sobrevalorada. No vull dir amb 
això que no siga important; només que no és -ni de 
bon tros- suficient. La consciència, no solament no 
mou muntanyes; sovint no mou ni tan sols la conducta 
de l’individu conscient.

La conducta humana té una sòlida base feta d’hàbits 
i automatismes, que ens permeten de funcionar 
regularment, amb l’atenció concentrada en altres 
coses. Gràcies als automatismes, podem dedicar una 
bona part de la potència cognitiva dels nostres cervells 
a tasques que demanden un grau elevat d’atenció. 
Parlar és, òbviament, un d’aquests automatismes. És 
precisament perquè dominem la parla i la manera 
de construir estructures comprensibles, que podem 
estar parlant i concentrats en el contingut del 
missatge, al mateix temps. Gran avantatge, no n’hi 
ha dubte. També té, però, la seua contrapartida: quan 
l’automatisme que s’ha generat és el de confluir a la 

Consciència, conflicte i altres coses

llengua dominant, la consciència no és un mecanisme 
útil per a canviar això. Cal generar un nou hàbit, 
un automatisme diferent. I això demana, sobretot, 
pràctica. És factible, sí, però cal una certa persistència 
per a substituir un hàbit per un altre.

Cal dir també que algunes qüestions ho dificulten 
considerablement. N’analitzarem només una: el 
conflicte. El conflicte és una estratègia guanyadora per 
als que tenen la intenció d’exterminar un idioma. No 
cal que guanyen les batalles. Això, de fet, és indiferent 
i -si no és que s’arriba a l’agressió física- guanyar o 
perdre poden ser simples percepcions subjectives. El 
que importa de veritat és associar el fet d’expressar-
se en la llengua minoritzada a la conflictivitat. Si una 
bona part de les vegades que us adreceu a algú en 
català, hi ha tensió, i fins i tot, sovint s’acaba parlant 
(discutint) de llengua, i no resolent l’assumpte que 
us interessava, és molt probable que quan tingueu 
pressa o un elevat interès en alguna cosa en concret, 
opteu per no usar el català. Us estalviarà temps, 
malestar i esforç.

D’això podem deduir fàcilment que no ens interessa 
entrar en el conflicte. Hi ha, tanmateix, una raó 
addicional per a evitar-lo: quantes vegades, en 
un d’aquests conflictes que tots els parlants de 
llengües minorades hem experimentat en alguna 
ocasió, hem convençut ningú de canviar la seua 
posició al respecte? Si em faig la pregunta a mi 
mateix, la resposta és ‘ni una sola vegada’. Si aquesta 
experiència coincideix amb la del lector, diria que 
és una raó bastant sòlida per a pensar en alguna 
altra estratègia. Una forma d’actuar que ens permeta 
d’estalviar les forces per a les situacions en què són 
més necessàries, i sobretot, per als moments en què 
podem aconseguir algun èxit significatiu.

El conflicte, amb independència de quin siga el resultat 
obtingut, es convertirà sistemàticament en una raó 
poderosa en contra de l’ús normal de la llengua. És 
obvi, però, que no estic proposant la submissió com 
a manera d’evitar el conflicte. Confluir a la llengua 
dominant és, entre altres coses, una manera de fer-
nos les coses (encara) més difícils en el futur. Com 
menys gent fa una cosa, més ‘rara’ es torna. I, si bé, 
a tots els humans ens agrada de ser especials, pocs 
volen entrar en la categoria de ‘rarets’. Cal treballar de 
maneres diverses (que no puc resumir en un article) 
per a dotar-se de recursos que ens permeten (a) fer 
visible el català en tots els àmbits socials; (b) pagar 
per això el mínim preu personal possible (malestar, 
fatiga, ... són els peatges més habituals); i (c) reservar 
les forces per a batalles que es poden guanyar.

És cert que cal una voluntat de fer-ho. És això el 
que podem anomenar ‘consciència’ i, com ja he dit 
abans, sí que resulta necessària, tot i que no és -ni 
de lluny- suficient. La voluntat és la que ens ha de 
dur a aprendre i desenvolupar recursos, que són els 
que ens permetran d’emprar les forces d’una forma 
racional i raonable.

Un aclariment, però, resulta imprescindible. Dir que 
la supervivència i la salut social del català depèn de 
l’esforç personal dels parlants seria una barbaritat, 
i -més important que això- seria una mentida. Les 

Ferran Suay 
President d'ELEN

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

· Llengua· Llengua

«Cada paraula ens 
ha estat donada, 
l'hem rebuda d'una 
llengua... per tot un 
poble, per tota una 
història que ens l'ha 
lliurada» 
Modest Prats

l lengües es mantenen perquè 
estan associades als mecanismes 
que regulen la vida social. Hi ha 
d’haver poder associat a una 
llengua. Les accions que poden 
dur a terme els parlants no se 
sostenen sense una aproximació 
complementària de dalt cap avall. Els governs i les 
institucions han de fer com fan els que sostenen 
les llengües dominants. Si dediqueu uns minuts a 
observar al voltant, i a pensar com és que ho fan, 
tindreu una resposta perfectament aplicable a la 
pregunta: com ho haurien de fer els nostres?

Les estratègies que proposem, els recursos de què he 
parlat, que poden trobar-se a la bibliografia citada, 
no són instruments per al miracle. Són, això sí, la 
nostra contribució al benestar dels catalanoparlants; 
la nostra proposta, si voleu, per aportar, per la nostra 
banda, tant com ens siga possible. No poden ser mai 
una excusa perquè qui té les opcions de fer-ho, des 
de la legitimitat de les institucions, renuncie a fer la 
seua aportació, i descanse tot el pes de la política 
lingüística sobre les espatles dels parlants.
Bibliografia 
Sortir de l’armari lingüístic. Una guia de conducta per a viure en 
català, Barcelona: Angle, 2010 
Parlants fets i drets: una visió des de la Psicologia (Editorial 
Voliana, 2018)
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Col·legi
Recull de memòries
El projecte recull de memòries, realitzat per les 4s i 
3s del col·legi, intenta buscar en l’entorn familiar o 
proper dels alumnes testimonis directes de grans 

esdeveniments que han marcat 
el curs de la història. Aquest és 
el punt de partida d’un projecte 
que té el propòsit de permetre’ns 
confrontar-nos, interpel·lar-nos i 

expressar les sensacions que ens generi tal exercici.

Sovint hem sentit la necessitat de mirar enrere per 
comprendre’ns, d’esbrinar com hem arribat fins al 
dia d’avui i de corroborar el fort impacte que fets 
del passat, notoris o aparentment intranscendents, 
han tingut en la construcció de la nostra manera de 
ser i d’actuar.

La història es presenta, en aquesta voluntat 
reveladora, com l’eina per aproximar-nos a l’intent 
de resoldre alguns dels dubtes que aquesta cerca 
pugui suscitar. Des d’un vessant educatiu hem de 
poder comprendre, per tant, que la història només 
tindrà sentit si som capaços de lligar-la amb les 
preocupacions i els fets que interpel·len els nostres 
alumnes, en la incidència que aquesta té en la seva 
quotidianitat, en la vivència del dia a dia, allà on tot 
es concep i on tot es desenvolupa.

Amb aquesta concepció al cap, amb la idea de lligar 
el present amb el passat per entreveure el futur, s’ha 
iniciat aquest període, al col·legi, el projecte “Recull 
de memòries”. Un projecte que busca no només la 
cerca d’aquest fil històric ininterromput que ens fa 
protagonistes del temps que ens ha tocat viure, sinó, 
també, la pretensió que l’alumne es confronti amb 
les situacions que els testimonis van viure.

Prada
Avui, com em sento?
Enguany a la Maternal ens hem dit bon dia d’una forma 
un poc diferent. La llengua és un dels eixos principals 
d’aquestes estones matinals i hem volgut aprofitar-
la per aprendre frases fetes de la nostra llengua, 
aprenent així a utilitzar-les en el quotidià.

En tenim set (que, per començar, ja va bé) i ens ajuden 
a expressar el nostre estat d’ànim de bon matí.

Si estic content, alegre, amb ganes...  dic que “estic 
fresc o fresca com una rosa”.

Si en canvi estic trist, enfadada, murri… dic que «m’he 
aixecat amb el peu esquerre».

Si sento que la primavera ja arriba i em trobo bé al 
costat d’un company o d'una companya... dic que 
“estic pels ossets d’algú” (sabem que podem guardar 
el secret o no, com vulguem).

El dia que arribo enfadat amb el món, aquell dia estic 
“empipat com una mona”.

Si a casa no he esmorzat o sí, però encara tinc gana, 
dic que “tinc una gana que m’alça”.

Si no hem dormit bé o estem cansats podem dir “estic 
més adormit que un sauló”.

· Escoles· Escoles

Nyils
Jornada atlètica!
Jornada atlètica per a La Bressola de Nyils i La Bressola de Sant Esteve.

Durant aquest mes de maig, els mainatges del cicle 2 de Nyils van participar en una trobada esportiva organitzada 
pels companys de Sant Esteve. La classe del cicle 3 de Sant Esteve va preparar tota una sèrie de proves 
atlètiques i va animar durant tot el dia els diferents grups d'alumnes de les dues escoles. Després d'una 
seqüència d'escalfament, aquests esportistes van ser iniciats en diversos tallers tals com: els 60 metres llisos, 
el llançament de pes i de javelina, el salt de llargada i la cursa. Totes les activitats van ser molt divertides i 
tothom les va gaudir molt, fins i tot aquells nins i nines que descobrien per primera vegada l'atletisme. Els 
participants es van mostrar molt motivats de seguida i molt contents de compartir les diverses activitats amb 
nous companys bressolaires. 

A finals de tarda, quan va arribar el moment d'acomiadar-se, els petits nyilsencs van anar a visitar l'escola de Sant 
Esteve i van tenir la gran sorpresa de rebre cadascú una medalla! Van ser unes olimpíades molt enriquidores 
tant en l'àmbit esportiu, lingüístic com humà. Les rialles de la mainada es van sentir al llarg de tot el dia. 

I quan m’aixeco amb ganes de mudar-me, dic que “vaig 
de vint-i-un botons”.

Aquestes frases s’han escrit i pensat en forma de 
rètol per poder mostrar als companys en el moment 
de la rotllana. També hi hem afegit una imatge 
que acompanya el text i facilita així la utilització i la 
comprensió dels més petits.

A poc a poc hem anat, entre tots, interioritzant aquestes 
frases i sovint les utilitzem en altres moments del dia. 

Ja en sabem un poc més…

Catalunya Nord se’ns presenta com un marc 
immillorable per desenvolupar aquest projecte, ja 
que en els darrers 80 anys el territori on ens trobem 
ha estat testimoni i part activa d’esdeveniments 
i m p o r t a n t í s s i m s :  l ’ a r r i b a d a  d e l s  r e f u g i a t s 
republicans després de la guerra civil espanyola, la 
implementació de la França de Vichy en el context 
de la segona guerra mundial o, simplement, ser la 
terra de ciutadans nord-catalans que van lluitar a 
la guerra d’Indoxina o a la d’Argèlia.

En les diferents fases del projecte, els alumnes 
han hagut de cercar els testimonis d’aquests fets 
històrics, entrevistar-los i, a través del coneixement 
que permet la tangibilitat de les fonts, ser capaços de 

transmetre el llegat deixat i experimentar i expressar 
el que suposa comprendre que la història no és res 
més que el conjunt d’històries viscudes.

En aquest sentit, i per facilitar aquest objectiu, hem 
visitat el memorial del camp de Ribesaltes. Poques 
setmanes abans, les 3s havien pogut visitar el 
camp d’Auschwitz en el decurs del viatge de final 
de col·legi, fet d’una extraordinària vàlua per al 
desenvolupament del projecte. 

El memorial ha estat l’oportunitat i l’excusa per 
conèixer de primera mà una realitat volgudament 
poc coneguda que malda per no ser oblidada. 
L’existència de camps de concentració a la Catalunya 
Nord va ser la realitat que molts i moltes van haver 
de patir. La visita del camp de Ribesaltes ha permès 
que els alumnes poguessin, amb l’ajuda dels guies 
de camp però, sobretot, per acció pròpia, descobrir 
què sentien i per què ho sentien. 

El lligam entre el fet i la sensació no ha d’impossibilitar 
l’anàlisi històrica, en absolut. El projecte ens permet 
de conjugar el rigor històric amb l’expressió més 
intrínseca, més personal i, en definitiva, educar 
educant o, com deia la pedagoga Marta Mata, 
intentar educar en la voluntat que tots els nins i 
nines puguin esdevenir ciutadans.  

«Estimo les lletres
que formen els mots...

...i els llavis que els diuen...
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Sant Galdric
Al costat de casa
Des de fa uns anys, un dels principis que marca 
políticament la Unió Europea, encara que no tothom 
ho recordi, és la subsidiarietat. Aquest principi diu 
que qualsevol assumpte ha de ser tractat o resolt per 
l’autoritat més propera a les persones o al subjecte.  
És un principi coherent amb la voluntat de resoldre 
de manera més eficaç i ràpida la vida dels ciutadans i 
gestionar el que és públic. Alhora recupera un poc un 
cert aire de vida tradicional, allò que tenim al costat de 
casa és el que va més bé per a tot. Aquí es poden adduir 
causes econòmiques, ambientals, socials, culturals i 

un llarg etcètera. De la mateixa 
manera que ara torna a estar 

El Soler
Treballem robòtica amb les 
“Bee-bot” i la seva família!

A l’escola del Soler tenim mainatges 
molt manyacs perquè, en tornar de 
les vacances de Nadal, ens vam trobar 
una sorpresa: un munt de robots 
esperant que els féssim bellugar! 
Així és com hem iniciat un projecte 
de robòtica on els mainatges s’ho 
estan passant d’allò més bé jugant i 
aprenent programació.

Tot va començar com ho sol fer una 
bona relació, amb la presentació dels 
6 robots nouvinguts: dues “Bee-bot”, 
dues “Blue-bot” i dues “Pro-bot”. Amb 
les “Bee-bot” i les “Blue-bot” hem fet un 
munt d’excursions que ens han portat 
a descobrir des de tots els racons d’una 
illa deserta fins a una ciutat plena 
de botigues, passant per un circuit 
de curses professional. Ambdues 
són una gran eina per aprendre el 
llenguatge direccional i millorar la 
percepció espai-temps, començant 
a programar els moviments d’un en 
un amb els mainatges més petits 
de maternal i desenvolupant tot un 
conjunt d’ordres consecutives amb els 
de primari, anticipant els moviments 
i la posició del robot amb cada ordre. 
Ep! i les “Blue-bot”, a més a més, es 
poden connectar al bluetooth de la 
tauleta i dirigir-les a distància!

Les “Pro-bot” són perfectes per 
al  cicle 3,  amb elles aprenem a 
programar amb consignes molt més 
complexes, decidint els graus de cada 
gir, la distància que cal avançar cada 
vegada, el nombre de vegades que 
cal repetir un moviment i fins i tot 
podem dibuixar! Només cal posar un 
feltre i programar; amb alguns càlculs, 
de seguida podem fer un munt de 
dibuixos geomètrics amb l’ajuda de 
la nostra nova amiga.

· Escoles· Escoles

Pesillà
La Festa de Sant Jordi a Pesillà
Aquest primer Sant Jordi a l’escola hem fet un 
espectacle per explicar a les famílies la llegenda de 
Sant Jordi. 

Durant molts dies hem parlat de Sant Jordi, de la 
tradició, de la diada, de la llegenda... Tothom ha 
construït una rosa,  una espasa i un escut. Fins i tot 
hem construït un castell enorme de cartó perquè 
tots els nins i nines poguessin entrar a dintre. Vam 
decidir de fer una sorpresa als pares i mares i ens 
vam disfressar per explicar la llegenda de Sant Jordi 
fent un petit Teatre.  Al nostre espectacle teníem una 
reina, una princesa, un ànec, un burro, un porc, un 
pollet, un pagès, el cavaller Sant Jordi i, evidentment, 
un drac. Com que encara no tenim cap valent que 

de moda el consum de proximitat per exactament 
les mateixes raons, juntament amb una certa moda. 
Doncs semblarà esnobisme, però pensem que a l’Escola 
ha d'aplicar-se de la mateixa manera. És a dir, cada 
escola pot aportar un plus de personalitat pròpia si és 
ella que tracta el seu petit territori. Els centres tenen 
una gran tendència a les grans propostes, projectes o 
centres d’interès d’àmbit global. Cada any hi ha pler de 
classes de volcans, elefants o bé de cavallers (per cert, 
algú s’ha preguntat mai què feien les dones en aquesta 
època?). Quin plus aporten aquests temes, amb quines 
especificitats contribuïm, quina feina amb senya pròpia 
donem? O potser és més senzill agafar un tema de curs i 
situar-lo com a centre d’interès o projecte, i fer el mateix 
que quan usàvem llibres de text però amb internet?

El projecte EmocionAR-Te, a Sant Galdric, ens ha portat 
a descobrir petites joies com el Taller de Ceràmiques 
Sant Vicenç, fundat l’any 1943. Firmin Bauvy el va crear 
en un mas vitivinícola. Eren anys en què Perpinyà era 
el centre del món encara. Arístides Maillol va ser padrí 
d’un dels forns de coure. Entre els anys 1953 i 1955, 
quan Picasso va fer llargues estades a Perpinyà, va 
venir a Sant Vicenç a aprendre la tècnica. Jean Lurçat 
va fer exactament el mateix i, a més, va deixar dos 
murals ceràmics magnífics a la nau on hi havia els 
forns. Per acabar-ho d'adobar, quan el 1965 Dalí i Gala 
van triar Perpinyà per fer el seu renaixement còsmic, 
va ser als jardins de Sant Vicenç on van fer llur discurs 
i van declarar Perpinyà el centre del món recitant la 
“gallina xica, tica, mica”1 . Avui la Claire, la neboda-
néta de Firmin, segueix al capdavant de l’establiment. 
Tenim el deure de transmetre aquesta riquesa i de 
donar-li valor educatiu i social. Tenim el deure com a 
educadors, i per tant com a constructors d’una societat 
futura, de descobrir el que hi ha al nostre entorn, 
dignificar allò que té valor i donar-li continuïtat per a 
les generacions futures. Allò que si no fem nosaltres, 
no farà ningú més. Allò que tenim al costat de casa.
1. Embarbussament: Una gallina xica, tica, mica, camacurta i 
ballarica, va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la 
gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els sis 
fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics.

s’atreveixi a fer de narrador, la llegenda l’explicàvem 
les mestres i els mainatges repetien o aportaven 
petits diàlegs, i frases molt treballades. Va ser un 
espectacle molt bonic i els actors improvisats ens 
van fer riure molt. Al final de la festa els infants varen 
regalar una rosa a llurs famílies.

...i el cor que els entén…

...perquè als mots hi ha l'ànima
de tota la gent"
Joana Raspall
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El Vernet
Endavant Vernet endavant!
Amor, il·lusió, motivació, compromís, complicitat, 
implicació... i més!!!

Enguany, La Bressola del Vernet ha pogut veure 
renéixer l'Associació de famílies, Endavant Vernet, al 
voltant d'una direcció col·legial. I això, ha estat una 
molt bona notícia. 

Amb tots ells al nostre costat; cosint a màquina durant 
els tallers per crear les bústies de la maternal, tallant 
llenya perquè cada infant del Vernet s'emportés un 
tió a casa, cuinant pastissos espectaculars per oferir 
espertinars, organitzant una tómbola per finançar els 
projectes de l'escola... hem anat enriquint els nostres 
projectes de classe i d'escola on els infants sempre 
han estat els protagonistes principals. 

Molts són els especialistes, pedagogs, educadors, 
savis en general, que asseguren allò que és evident: 
la família i l'escola hem d'anar plegats! "Per educar 
un infant cal tota una tribu" diu aquell proverbi africà: 
doncs sem-hi!! La tribu és completa i avança amb 
convicció.

Per això diem: ENDAVANT VERNET!!! 

Ballant damunt la lluna
Reggae per Xics The Penguins - Música (CD). 
PVP: 15 €

Amb «Ballant damunt la lluna», el grup The Penguins estrenen nou disc i comencen 
una nova aventura, que amb el combustible dels ritmes jamaicans, farà viatjar al públic 
més enllà de les estrelles.

És el quart disc del grup, on continuen adaptant cançons del repertori tradicional infantil 
i, per primera vegada, també incorporen composicions pròpies. Partint de l'estació 
espacial Kingston i amb l'ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos planetes descobrint 
cançons, ritmes i instruments en un viatge interestel·lar ple de música i diversió.

Reggae per Xics va néixer fa 6 anys,, una banda de 10 músics que amb 4 discos i 
centenars de concerts mantenen aquesta proposta on música, humor i pedagogia es 
donen de la mà per fer que un concert de reggae per a nens es converteixi en una 
experiència inoblidable per a totes les edats.

Elna, la maternitat
Col·lectiu

PVP: 15 €

«Elna, la maternitat» és el primer llibre de la col·lecció 'Memòria dibuixada'. Es tracta 
d’un àlbum il·lustrat, escrit per Roser Ros i il·lustrat per Jordi Vila-Delclòs

Ben aviat en Joan tindrà una germana que durà per nom Elna, un nom carregat d’història, 
una història que va caure en l’oblit i que els seus pares, en Ramon i la Irene, tractaran 
de transmetre-li durant una excursió. Aquesta sortida serà l'ocasió per travessar les 
portes del vell castell d’en Bardou, a Elna, i impregnar-nos de les vivències que es van 
produir allà durant la primera meitat del segle passat.
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Al "Credit Agricole" 
demana el teu talonari

de XECS EN CATALÀ

· El gust de la lectura· Escoles

Sant Esteve
Panoràmica Galileu
Al juny el projecte al puny! Ja manquen poques 
setmanes per acabar el curs i a Sant Esteve recollim 
els fruits d'un any de treball sobre el nostre planeta. 
A partir de la inquietud dels mainatges hem pogut 
recórrer tots els camps de coneixement de la vida. 
Com a punt de partida vam prendre la figura de Galileu 
i les seves aportacions en el món de l'astronomia. Des 
de l'òptica telescòpica de l'univers, hem passat de 
mica en mica als aspectes més concrets i palpables. 
La geologia ens va permetre d'entendre el que tenim 
a les entranyes de la Terra. Deixant el telescopi, vam 
intercanviar-lo per un microscopi, vam endinsar-nos 
en la biodiversitat del nostre entorn. En aquest sentit, 
les diferents sortides que hem fet tant a maternal com 
a primari, ens han ajudat a comprendre que allò que es 
tracta a classe cobra sentit en el món que ens envolta.

Concretament, els nins i nines de maternal han tingut 
l'oportunitat de visitar la Granja de Sant Roc a Vilamulaca, 
on van poder donar menjar als animals i fer-ne recerca 
mitjançant un joc de pistes en un bosc. Pel que fa als 
infants de primari, els Aiguamolls de l'Empordà van ser 
una oportunitat per conèixer un espai natural protegit 
ben a prop d'aquí en el qual gaudir d'una gran diversitat 
en flora i fauna. A més a més, la visita al Cosmocaixa 
de Barcelona ens va servir per entendre que la ciència, 
a més de ser interessant, és divertida.

Encarem la recta final amb l'ull posat en tots aquells 
reptes que se'ns plantegen pel que fa a la protecció 
i cura de la natura. Temes de rigorosa actualitat com 
el canvi climàtic o els cementiris tecnològics seran el 
nostre eix de treball vertical fins a fi de curs.

«Els mots corren a canviar-se
de vestit. Baixen els telons, i les bambolines
vénen de nou damunt els bastidors.
Els subjectes, els verbs i els adverbis,
ja vestits d'altra manera, tornen
a escena. Resta un grup
d'adjectius mirant pel
forat del teló. 

El poema següent ara començarà».
Joan Brossa a Pompeu Fabra
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