
Associació per a l’educació i la cultura catalanes dels infants

L'any 2009 ha començat amb una bona molt bona nova : El Col·legi de Secundària ja té oficialmentel Contracte d'Associació. Es tracta de la primera vegada d’ençà del Tractat dels Pirineus que el
govern francès reconeix l’ensenyament secundari immersiu en català, i sense cap dubte tindrà
conseqüències molt positives.

- El Govern balear dóna suport a la Bressola.
- Com canviar el nom al català a la Catalunya Nord.
- La Bressolada 2009 ja té data definitiva.
- Renovem escoles amb la participació dels pares i mares.
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El Govern balear, a tra-
vés de la Direcció Ge-
neral de Política

Lingüística aportarà
25.000 € a La Bressola.
Aquesta partida es consi-
dera l'equivalent al sou
d'un mestre durant tot un
curs escolar. Aquest ajut
ha rebut el suport públic
d'entitats de defensa de la
llengua catalana de Mallorca. El director gene-
ral de La Bressola, Joan Pere Le Bihan, va ma-
nifestar al Diari de Balears, la principal
publicació periòdica en català de les Illes, la
seva satisfacció per l’ajut que les escoles nord-
catalanes rebran de part de les Balears. "Aques-

tes iniciatives són molt
bones perquè posen en
contacte els parlants
d’una mateixa llengua de
diferents territoris del do-
mini lingüístic", va expli-
car Le Bihan. "Allò que
queda clar és que les Ba-
lears i les comarques de
Catalunya Nord compar-
teixen patrimoni lingüístic

i cultural. Mallorca i Perpinyà, tot és u".

Fonts de la Conselleria d’Educació i Cultura han
manifestat al Diari de Balears que, els propers
anys, la Conselleria vol continuar col·laborant
amb La Bressola.

EDITORIAL : LA BRESSOLA I EL CONTEXT DE CRISI.

LA BRESSOLA REP L'AJUT DEL GOVERN BALEAR

Tothom sap que les escoles catalanes la Bres-
sola reben ajudes de les institucions públi-
ques: Ministeri d’Educació, Generalitat de

Catalunya, Regió Llenguadoc-Rosselló, Ajunta-
ments, Consell General . La participació de les fa-
mílies està indexada sobre llurs ingressos (
comprovats per l’avís d’imposició). En un context
de crisi mundial, és una evidència, així com ho
va declarar en el seu moment el Primer Ministre
que les institucions tindran dificultats per assumir
més despesa.

La Bressola, com a entitat responsable que
té en compte el context econòmic actual, lògica-
ment s’ha de plantejar aquestes qüestions i anti-
cipar sobre uns eventuals problemes.
Evidentment continua demanant al Ministeri les
places que li corresponen per l’escola de Càlde-
gues (que encara està esperant el Contracte tot i
haver estat creada fins més de 5 anys : setembre
de 2001) i per les classes de secundària que tam-
poc en tenen encara: la 4ta i la 5a.

Però aquestes gestions no l’han de privar
de fer els esforços necessaris per racionalitzar la
utilització dels diners públics en temps de crisi.
Com la resta de la societat haurà de procedir a
una reflexió intel·ligent sobre la millor utilització
dels recursos possibles. L’ensenyament no té preu
però sí que té un cost i la millor manera de con-
solidar aquestes escoles tan necessàries pel futur
dels nostres fills i pel país, serà de procedir a les
despeses estrictament necessàries. Per això de-

manem des d’ara als mestres, directors i pares
d’alumnes un màxim de complicitat per ajudar a
posar en marxa les mesures adients per l’any
2009.

Per altra banda caldrà augmentar i diver-
sificar les fonts de finançament. Vull felicitar les
iniciatives dels Amics de la Bressola així com les
d’alguns pares d’alumnes que ja van en aquest
sentit amb propostes que podrem evocar més en-
davant. Alertem però que, probablement
degut a la crisi, uns quants ajuntaments no
han procedit al pagament de la quota a la
qual han subscrit com a socis adherits. Els
voldríem dir des d’aquí que aquestes quotes
són molt importants i que sumades tenen un
veritable impacte sobre el nostre funciona-
ment.

La maduresa d’una entitat es mesura so-
bretot quan els temps són difícils amb la capaci-
tat dels que hi són associats de posar l’interès
general per sobre de l’individual.

Els pares de la Bressola són gent respon-
sable, tenen una capacitat avançada de reflexió,
així com també la tenen els seus treballadors. No
dubto que, amb l’esforç de tots, les escoles cata-
lanes sortiran enfortides de la crisi que coneix ac-
tualment la societat.

Joan Pere Le Bihan i Rullan



LA SECUNDÀRIA JA TÉ CONTRACTE !

El dijous 8 de gener va arribar al Centre d’En-
senyament Secundari POMPEU FABRA de la
Bressola (El Soler) la notificació del Prefecte

dels Pirineus Orientals anunciant el Contra d’Asso-
ciació (Concert) per aquest centre.

Aquesta data constitueix una fita històrica
per l’ensenyament en català a la Catalunya del
Nord: És la primera vegada d’ençà del Tractat dels
Pirineus que el govern francès reconeix l’ensenya-
ment secundari immersiu en català i en comença a
assumir una part del cost.

Evidentment, aquesta notícia tindrà conse-
qüències molt positives a diversos nivells:
La Bressola, que fins ara n’assumia la totalitat veurà
alleugerida la seva despesa.

Els alumnes de 3a que anteriorment havien
de presentar 6 assignatures a l’examen del Brevet
només n’hauran de presentar 4 com la resta dels
alumnes del territori.

La col·laboració amb el Consell General es-
tarà facilitada.

Encara queda molt de camí a recórrer però
és innegable que aquest avenç millora la qualitat
democràtica de la República Francesa en el llarg
camí cap al ple reconeixement del català a les
nostres comarques.

La Bressola vol expressar el seu profund
agraïment a totes aquelles persones que han fet
possible aquesta gran passa endavant:
als alumnes i pares d’alumnes que ens han fet
confiança durant els 5 anys sense contracte i amb

edificis prefabricats.
Al Batlle i diputat del Soler, Francesc CAL-

VET i la resta parlamentaris catalans que de manera
incansable han intervingut al Ministeri per recolzar
les sol·licituds de la Bressola, amb el suport del
Batlle de Prada Jean CASTEX.

Al Sr. Jean Luc BENEFICE, Inspector d’Aca-
dèmia que sempre ha manifestat una gran atenció
per les qüestions de la Bressola i de l’ensenyament
del català.

A la directora del Centre Nadege MALLA-
FRÉ, al seu predecessor Ramon PIFARRÉ, i a l’equip
de professors que han treballar aquests cinc anys
en condicions sovint precàries tot i obtenint uns
excel·lents resultats així com ho demostren les
notes dels antics alumnes a la classe de 2a.

Recordem però, que no tot encara són flors
i violes...l’escola maternal i primària de Càldegues
a la Cerdanya, malgrat tenir més de 5 anys (va ser
oberta el setembre del 2001 així com ho demostra
el rebut d’aleshores de la Prefectura i el del Procu-
rador de la República) però encara no disposa de
Contracte d’Associació, la qual cosa pesa força
sobre el pressupost de la Bressola, particularment
en temps de crisi.

Saludem doncs novament aquesta fita i
continuem caminant cap al ple reconeixement de
l’ensenyament en català a aquesta part de Catalunya.

El Departament d'Educació i la Bressola aca-
ben de signar un conveni de col·laboració,
amb l'objectiu “d'establir els mitjans neces-

saris per aconseguir una adequada coordinació
entre les dues institucions”. El conveni preveu un
seguit d'actuacions conjuntes, com ara la promo-
ció de tota mena d'intercanvis entre mestres i
alumnes, la realització de sessions de treball tèc-
niques conjuntes, el seguiment del Pla Anual de la
Bressola per part del Departament com a justifica-
ció dels ajuts atorgats, i la distribució i intercanvi
de materials i eines pedagògiques d'interès comú.

En definitiva, un conveni que reforçarà de segur la
coordinació entre la Bressola i el Departament
d'Educació, i la relació de la Bressola amb els

diferents estaments del sistema públic d'ensenya-
ment català.

EL GOVERN CATALÀ SIGNA UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB LA BRESSOLA

El Conseller Maragall amb
els alumnes de la Bressola



L'Ajuntament de Tarragona (Tarragonès) s'ha fet recentment soci protector de la Bressola, de manera
que s'ha compromès a fer una donació econòmica anual a les escoles catalanes de la Catalunya del
Nord. A més de Tarragona, una de les principals ciutats del país, també s'han fet socis protectors de la

Bressola Tona (Osona) i Sant Pere de Riu-
debitlles (Alt Penedès). Amb aquestes in-
corporacions, ja són 193 els ens locals
adherits a la Bressola.

Com hem evocat a l'editorial
d'aquest mateix butlletí, les quotes abo-
nades pels ens locals són força importants
per la Bressola i tenen un veritable im-
pacte sobre el nostre funcionament. Per
això des d'aquí animem als ens locals in-
teressats a adherir-se a la Bressola i donar
suport a l'ensenyament en català, tal com
recomana una resolució del Parlament de
Catalunya. Tant de bo l'any 2009pugui su-
perar els 200 ens locals adherits!

Amb motiu de l'adhesió de l'Ajuntament de Tarragona la tinent de batlle de Cultura, Patrimoni i En-
senyament d'aquest municipi, Rosa Rossell, va publicar una carta al diari Més Tarragona. La reproduïm ín-
tegrament en aquesta mateixa pàgina.

EL MUNICIPI DE TARRAGONA S'ADHEREIX A LA BRESSOLA

Vista de la Catedral de Tarragona.

L’Ajuntament de Tarragona va aprovar al darrer
ple municipal, celebrat el passat divendres, la
seva adhesió com a soci protector de la Bres-

sola, un model pedagògic i d’immersió lingüística
que ha esdevingut un dels pilars de la cultura i la
llengua catalanes a la Catalunya Nord. La Bressola
recupera el català a l’aula i com a llengua d’ús so-
cial al pati, després de dècades en que pràcticament
se n’interrompés la transmissió oral. L’adhesió als
Amics de la Bressola suposa un exercici de solidari-
tat i de suport al català en un dels llocs en que la
nostra llengua es troba amb un estatus jurídic més
advers i en una situació més precària. Potser la si-
tuació i l’estatus que alguns voldrien també per al
català a Catalunya, i potser la situació a la que em-
penyen el català al País Valencià.

La iniciativa que ha decidit emprendre l’Ajuntament
de Tarragona, i que també recolzen institucions com
la Generalitat, el Govern Balear, la Diputació de Gi-
rona, la Regió Llenguadoc-Rosselló i el Consell Ge-
neral dels Pirineus Orientals, és un gest senzill que
no és suficient, per si sol, per a redreçar el català a
la Catalunya Nord. Tanmateix, demostra que el
nostre ajuntament té consciència lingüística i que, a
més, l’exerceix.

No descobreixo res de nou a ningú si dic que el ca-
talà viu temps difícils. De fet, la nostra llengua mai
n’ha viscut de fàcils, de tres-cents anys cap aquí. Ara

ja no és negat per dret de conquesta, com al 1939,
sinó que s’usen manifestos i proclames pretesament
liberal. Canvia la forma, però, malauradament, el
fons i les intencions continuen sent les mateixes.

Per això era oportú que féssim aquesta iniciativa so-
lidària. Amb la mateixa convicció i naturalitat que
moltes cultures ho fan amb comunitats lingüístiques
sota un altre estat. Recordem, sense anar més lluny,
el suport espanyol al castellà a Puerto Rico, o l’or-
gull amb què França recolza al francès del Quebec
o a tot el sistema de la francofonia. Doncs, amb el
català, el mateix. I, de la mateixa manera que som
solidaris –i ho hem de ser, i està bé que sigui així-
amb cultures llunyanes, també ho volem ser amb la
llengua pròpia de Catalunya.

Donem resposta, així, a una petició antiga de l’As-
sociació d’Amics de la Bressola, que no havia estat
atesa. Però, sobretot, allarguem la mà a la mainada
del Rosselló, del Conflent, del Vallespir, d’aquella
Cerdanya unida en la llengua i partida, encara, per
una frontera absurda.

Enguany, Perpinyà és la capital de la cultura cata-
lana. Que no els falti el suport, per simbòlic que
sigui, de qui, des de la mateixa cultura catalana, vol
esdevenir capital europea de la cultura. Que no ens
falti el suport d’una ciutat catalana a la seva llengua.

UN PETIT GRAN GEST A FAVOR DE LA BRESSOLA
Rosa Rossell, Tinent d’Alcalde de Tarragona



D'ençà que Joan-Lluís Mas, un
ciutadà d'Elna, ho va fer per
primera vegada, cada vegada

més ciutadans de la Catalunya Nord
inscrits al registre amb el nom en
francès fan el pas de canviar-se el
nom al català. És un procés un xic
costós, però perfectament possible.

L'Enric Vilanova, advocat de
Perpinyà que ha portat nombrosos
casos de canvi de nom, certifica
aquest increment, i explica que la si-
tuació legal a l'estat francès “va can-
viar a la darreria de la dècada dels
90 del segle passat, arran de l'as-
sumpció per part de l'estat de noves directives europees”. Aquests textos europeus indiquen que
“el nom forma part de la intimitat de la persona, i que els canvis s'han
de fer amb agilitat”. Això va obligar a una modificació del Codi Civil
francès, que ara permet el canvi “sempre que la persona justifiqui un in-
terès legítim”. Abans d'aquests canvis, segons Vilanova, el canvi de nom
era gairebé impossible “sobretot si hom volia canviar a una llengua di-
ferent del francès”.

Tot i això, Vilanova s'ha trobat amb una certa actitud “obstruc-
cionista”, la qual cosa ha dificultat el procés. En efecte, el fiscal (“pro-
cureur”) sistemàticament “s'oposa en primera instància al canvi de nom
al català, o a qualsevol altra llengua de l'estat que no sigui en francès,
tot argumentant que no és un interès legítim”. Això obliga als interes-
sats a “anar a judici i recórrer als serveis d'un advocat”. Al capdavall el
resultat sempre és positiu, però aquesta circumstància alenteix el pro-
cés i el fa més complicat.

De tota manera Enric Vilanova, que també és regidor d'Esquerra
Republicana de Catalunya al municipi de Perpinyà, recorda que el seu
partit ha endegat una campanya per tal de facilitar el canvi de nom a
les persones que ho desitgin, de manera que no representi cap despesa.
Els interessats s'han d'adreçar a la seu del partit a Perpinyà.

Joan Pere Le Bihan, director general de laBressola, ha canviat recentment el seu nom
del francès al català. Preguntat pel motiu de

la seva decisió, Le Bihan recorda el dia que va
prendre definitivament la decisió: “sempre ho
havia anat ajornant, però un dia a l'aeroport
de París per poc no em vaig poder embarcar a
l'avió, perquè el nom “Joan Pere” que figurava
al bitllet no coincidia amb el del carnet d'iden-
titat. Perquè no tornés a passar o havia de re-
nunciar a l'ús del meu nom en català o l'havia
d'oficialitzar. Aquesta situació ben compromesa
em va impulsar definitivament a fer el pas”.

JOAN PERE… OFICIALMENT

CATALANITZACIÓ DELS NOMS A LA CATALUNYA NORD :
SITUACIÓ LEGAL.

Enric Vilanova, al seu despatx de Perpinyà.

Registrar el nom d'un infant en català és molt
més senzill. Ara bé, pot representar una
enorme dificultat el fet de voler respectar

l'ortografia pròpia, si és diferent de la francesa. És
el cas d'un nen de la Catalunya Nord el pare del
qual no l'ha pogut registrar com a “Martí”, amb
l'accent, perquè es tracta d'una grafia no francesa.
Vilanova ha portat el cas fins al Tribunal Europeu
dels Drets Humans, però aquest “ha donat la raó a
l'estat francès”. L'advocat de Perpinyà afirma que
fins ara ha aconseguit que “els jutges de primera
instància acceptin els accents”, però en tot els casos
el Tribunal de Cassació francès ha negat aquest dret.

EL CAS “ MARTÍ ”



El mes d’octubre, quan la reentrada ja quedava
una mica lluny i els alumnes ja tornaven a estar
totalment submergits a l’escola després de dos

mesos de vacances, un grup de teatre naixia. Feia uns
quants mesos que l’Olatz, mestra de la Bressola de Sant
Esteve, barrinava la creació d’un grup de teatre fora
de l’horari escolar i gratuït. La iniciativa estava enca-
rada als alumnes del tercer cicle que en tinguessin
ganes. L’èxit es va fer notar des del primer dia, gai-
rebé tota la classe de cicle 3 de Sant Esteve s’hi havia
apuntat. Al cap de poc el ressò va arribar fins al
col·legi i els antic alumnes van venir a trucar a la porta

per demanar si ells també podien formar part d’aquest
grup novell.
Expressar-se, imaginar, crear, passar-s’ho bé... tot això
és el que respira la Companyia El Mosquit (que és el
nom que han triat els actors i les actrius) i a partir d’ara
s’hi afegeix el compromís de la primera actuació, ja
que l’ajuntament de Sant Esteve els ha demanat de
participar a la Festa de Sant Jordi juntament amb un
grup de música encara per definir.Ernest Benach lliura
el premi Francesc Layret a la Ernest Benach lliura el
premi Francesc Layret a la Bressola

NEIX LA COMPANYIA EL MOSQUIT A LA BRESSOLA DE SANT ESTEVE

Alumnes del Col·legi expliquen el projecte als més petits.

Les darreres setmanes han estat de renovació d'ins-
tal·lacions, per alguns dels centres de la Bressola. A
l'escola de Prada de Conflent el curs va començar

amb energies renovades i es van decidit a pintar de nou
les parets del pati de l'escola. Grups d'alumnes amb totes
les edats barrejades van fer un projecte sobre els trans-
ports, i el resultat es ben palès pels visitants de l'escola.
Les mares i els pares van ajudar als alumnes a arribar
ben preparats amb roba vella, que es pogués embrutar
sense cap problema.

De fet, la participació dels pares i mares en el pro-
jecte de les escoles, i en molts dels afers de la vida quoti-
diana, és un dels trets distintius de la xarxa de la Bressola. A
l'escola del Soler, també es va fer un cap de setmana com-
plet de bricolatge amb pares i mares, mestres i alumnes. Du-
rant les dues jornades es van pintar els despatxos, la sala de
material i una de les aules. També es va fer molta feina d'endreça i de neteja de les instal·lacions de l'escola. En defini-
tiva, un cap de setmana de treball i de convivència, amb els àpats comuns que havia preparat l'associació de pares i mares.

EL COL·LEGI VISITA LA PRIMÀRIA DE SANT GALDRIC

Alumnes de 5ena i 6ena del Col·legi de la Bressola han visitat l'escola Bressola de Sant Galdric. La visita s'ha
fet en el marc d'un projecte de l'assignatura de tecnologia, en què els alumnes de secundària han construït
unes taules per a la maternal de Sant Galdric. D'aquesta manera des del Col·legi s'ha volgut estrènyer el lli-

gam entre els centres de la Bressola, reforçar la conti-
nuïtat de primària a secundària, i ajudar a cobrir les
necessitats materials del centre de la Bressola.

Altra de les activitats destacades del Centre d'Ensenya-
ment Secundari Pompeu Fabra ha estat la commemo-
ració del Tractat dels Pirineus. Durant la diada el
Col·legi va rebre la visita d'en Pere Alies, que hi va ex-
plicar la situació de l'ús català (a casa, a l'escola, al ca-
rrer...) en la seva època. En Pere Alies és l'avi de dos
alumnes del Col·legi. Va ser molt aplaudit per tothom,
i després els alumnes li van poder fer moltes preguntes.

RENOVEM LES ESCOLES AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTHOM
Els alumnes i mestres de Prada, en plena feina.



L
'associació la Bressola va ser guardonada amb el

premi Francesc Layret, que per cinquè any

consecutiu va atorgar el Casal d'Esquerra Repu-

blicana del districte barceloní de Nou Barris. El premi

reconeix la tasca d'associacions i entitats sense afany

de lucre. La Bressola va ser premiada, per decisió de

l'assemblea del Casal, en la categoria d'entitat nacio-

nal. El premi el va lliurar a la Bressola n'Ernest Benach,

president del Parlament de Catalunya.

ERNEST BENACH LLIURA EL PREMI FRANCESC LAYRET A LA BRESSOLA

LA BRESSOLADA 2009 JA TÉ DATA!

L
a festa anual de les Bressoles d'aquest curs ja té

data. Es farà el 30 de maig al centre de Perpinyà,

i comptarà com és habitual amb un grup de mú-

sica destacat de l'escena catalana, a la cloenda. A més,

hi ha haurà un munt d'activitats que anirem desco-

brint a mesura que s'apropi la data.

Com ja sabeu, la Bressola és la festa anual de

suport a l'ensenyament en català a la Catalunya Nord,

i aplega alumnes, mestres i famílies de tots els centres

de la Bressola, i també nombroses associacions que

treballen per la llengua i la cultura del país.

Ja sabeu, reserveu la data al vostre calendari:

30 de maig de 2009.

Ernest Benach, President del Parlament,
lliura el premi al director general de la Bressola.

LA BRESSOLADA 2009 JA TÉ DATA!

Des de fa unes setmanes la Bressola és pre-
sent al Facebook, la xarxa social més po-
pular a internet ara per ara. L'èxit ha estat

notable, i en poques setmanes més de 300 amics
segueixen l'actualitat de la Bressola a través
d'aquest mitjà.

Així, doncs, ens veiem també al Facebook !.

Com cada any, Tots Junts (l’associació de
pares i mares de la Bressola de Sant Esteve)
va participar al mercat de Nadal del poble

amb molt d’èxit. Amb voluntat de seguir prenent
volada dins l’àmbit associatiu i d’aconseguir fi-
nançar les classe verdes dels mainatges, les reu-
nions organitzatives van començar al mes de
setembre i van tenir el seu punt àlgid l’últim diu-
menge abans del mercat, quan una vintena de
pares i mares van envair l’escola per acabar de
confeccionar els productes i enllestir els detalls
d’última hora.

Aquest any l’ajuntament ens havia demanat de cantar nadales amb els nins i nines i d’encarregar-
nos de dues parades, una a l’interior amb tots els productes per vendre i una a l’exterior amb xicolatada, vi calent,
castanyes i d’altres aliments.

La participació de les famílies va ser massiva i l’ambient molt agradable.
La cirereta del pastís : 800 euros i un xic més de popularitat per a la nostra escola.

SANT ESTEVE: MERCAT DE NADAL DE LA BRESSOLA



La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà va ser in-
augurada el dia 5 de setembre de 2003 amb l’objectiu d’es-
trènyer les relacions entre el Nord i el Sud de Catalunya.

Per això la Casa ja disposa de :

– Un Punt Turístic on podeu trobar informació i docu-
mentació sobre Catalunya·

– Un servei d’informació sobre el Treball, l’Ensenya-
ment, la Cultura, les Fires...

– Una sala d’Exposicions

– Premsa catalana al vostre abast

– Tot un programa de Conferencies i Animacions

– Cursos de Català per a adults

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE
DE LES 10 A LES 17 HORES

Generalitat de Catalunya
Casa a Perpinyà

1, Carrer de la Fusteria - 66000 Perpinyà
Tel : 00-33 (0)4 68 35 17 14
Fax : 00-33 (0)4 68 35 29 34
casaperpinya@gencat.cat

Per anar més lluny el teu ajut pot ser decisiu!!! Butlleta d’adhesió
Ompliu la butlleta amb lletres majúscules i envieu-la per correu postal, fax o correu electrònic a: Associació d’Amics de la Bressola,
Gran Via de les Corts Catalanes 592, 1r. 08007 Barcelona. Catalunya. At. Sra. Montserrat Higueras (Tel. 93 5181855, Fax 93.412.76.74,
a/e: amics@bressola.cat).

Nom (o Entitat) ............................................................................. Primer cognom ................................................

Segon cognom......................................................................N.I.F. ........................................................................

Adreça postal..................................................................................... Núm. ........... Pis ............... Porta ................

C.P. ...........Població ................................................... Comarca ......................................Telèfon .........................

Adreça electrònica ......................................................... Professió - Activitat .....................................................*

Farà un donatiu TRIMESTRAL/SEMESTRAL/ANUAL (encercleu o subratlleu la vostra elecció) de ......................... Euros.

* 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 au-
tonòmica de l’I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de desembre.

Lloc .............................................. Data............................................. Signatura ...........................................................

—————————————————————————————————————————————————————

Banc / Caixa .............................. Agència (nom o núm.) ....................... Adreça.................................................. Població ..............................

Sr. Director, us agrairé que fins a nova ordre expressa atengueu a càrrec del meu COMPTE CORRENT / LLIBRETA D’ESTALVIS

Núm. _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (20 dígits), els rebuts de ..................... Euros TRIMESTRAL /SEMESTRAL /ANUAL
(encercleu o subratlleu la vostra elecció) que us presentarà l’ ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA.

Ben atentament,

Signatura........................................................, lloc i data............................................................Nom del titular ................................................
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