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

P. 2 i 3 : Consell de Consells - P. 3 : Festa de Nadal a Prada : teatre 

P. 4 : Lletra adreçada als candidats a les eleccions regionals del març del 2010 - Jordi BARRE a Sant Esteve

P. 5 : Conveni de col·laboració amb la Generalitat - El nou acord d’empresa adoptat. 

Televisió de catalunya en perill al rosselló ?

P. 6 : Signatura d’un Conveni amb la Universitat de Perpinyà - Signatura d'un Conveni entre el Rectorat i la Regió.

P. 7 : La castanyada a la Bressola de Nyils - P. 8 : Ajudem la Bressola ! 

En 
aquest
número

Escoles laiques catalanes de la Catalunya del Nord
La Bressola escoles catalanes, associació Llei 1901

Amb contracte amb l’estat d’ençà de 1995

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

correu electrònic : secretaria@bressola.cat

Amics de la Bressola : Gran Via de les Corts Catalanes, 592 1r, 08007 Barcelona (a la seu del Centre Comarcal

Lleidatà) amics@bressola.cat, telèfon  93 318 27 88 - http://www.amicsbressola.cat

g e n e r a l i tat

de catalunyaCREU DE SANT JORDI

Amb el suport de :

Els alumnes de la Bressola a l'Auditori de Barcelona amb la Coral d'Arenys de Munt.

Musiquetes per la Bressola 
emplenen l'Auditori

L'espectacle de MUSIQUETES PER LA BRESSOLA
(www.musiquetes.cat) emplenà l'Auditori de Barcelona el
22 d'octubre de 2009, malgrat unes pluges torrencials !
Aquesta vegada amb els músics i cantants del ja famós CD,
(entre els quals hi havia Gerard JACQUET de Catalunya
Nord) però a més a més amb un centenar d’alumnes de
la Bressola que pujaren a l’escenari davant d’un públic
procedent de Catalunya Nord (moltes mares i pares
havien fet el viatge) i Sud i també de València o de
Mallorca (Obra Cultural Balear).

També hi eren presents elegits municipals de
Prada, Elna i Perpinyà així com diputats de diversos grups
del Parlament de Catalunya.

Força emoció per aquesta vetllada en què se
retroben músiques comunes de tots els Països Catalans !

Nou conveni de la Bressola amb el 
Barça de les 6 copes 

El divendres 13 de novembre, la Junta del Barça es va reunir a Perpinyà. Va 
aprofitar l'avinentesa per visitar la seu de la PENYA BARCELONISTA. Allà, la Junta, i el
seu President Joan LAPORTA, va ser rebuda per una delegació dels alumnes
d'Arrels, La Bressola i Comte Guifré que els van cantar l'himne del Barça davant les
copes del triplet ! Posteriorment, alumnes de les tres escoles van fer preguntes al Pre-
sident. A continuació, Joan LAPORTA va signar amb Joan Pere LE BIHAN, Director Ge-
neral de la Bressola, un nou Conveni per estrènyer lligams i augmentar la col·laboració
entre les dues entitats. Més endavant , durant la seua recepció pel Batlle de Perpinyà,
Sr. PUJOL en presència de nombroses personalitats, el President del FC Barcelona va es-
mentar la signatura d’aquest nou conveni. 

Felicitats als Campions del Món ! 
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RESSENYA DEL CONSELL DE CONSELLS 24.11,2009

- Us vull anunciar a tots que la Bressola encara ha cres-
cut : de 648 a 702 alumnes, malgrat les limitacions fi-
nanceres que el Comissari de Comptes us exposarà : hem
hagut de renunciar però a l’obertura de l’escola de Mo-
rellàs al  Vallespir per manca de finançament quan ja dis-
posàvem dels locals cedits pel Batlle Sr. Bordanell.
-         El Col·legi que va obtenir el contracte l’any passat
per dues classes (6a i 3a) ara el té per 4 : 6a, 5a, 4rta, i
3a. (tenim una 5a fora de contracte). 
-         Malgrat la pujada d’efectius ja us puc dir que grà-
cies als esforços que tots hem fet a la Bressola s’ha acon-
seguit de disminuir la massa salarial per aquest curs així
ens ho va demanar el Sr. Comissari l’any passat.  Aquest
esforç però, encara no és suficient per arribar a un veri-
table equilibri pressupostari i continuarem fent esforços,
sabent que la crisi financera encara és aquí, per aconse-
guir l’equilibri total i la possibilitat d’obrir escoles noves a
Catalunya Nord.
Els ajuntaments de Perpinyà, Nyils, Prada

El Soler han continuat 

millorant les condicions de les escoles :

Nyils : Millora dels locals i presa a càrrec d’un temps
parcial de neteja.
Prada : Millora d’una part de l’escola
El Soler : Cessió del terreny per permetre la construc-
ció de l’edifici nou del Col·legi.
A banda dels municipis que ens acullen són 17 els ajun-
taments del nord que atribueixen una subvenció a la nos-
tra entitat :
St. Feliu d’Avall, Bulaternera, La Roca d’Albera, Dorres,
Montferrer, Pesillà, Cànoes, Molig, Pi, Baixàs, La Llagona,
Eus, Salelles, Perpinyà, Prada, Pontellà.
-         Voldria agrair al Sr. FERRER, comissari de comptes
que assisteixi a la nostra reunió. En el context actual, en
què sorgeixen escàndols financers de tota mena, de St.
Cebrià a Barcelona, és molt important que la Bressola, no
solament faci les coses ben fetes sinó que també reti
compte als delegats, al personal, i al conjunt de la socie-
tat a través de la premsa.

-         Felicitats a tots els mestres, professors, mestres del
personal i pares per l’ambient general de la Bressola :
consulta amb els delegats de Col·legi i diversos Consells
d’escola. Així és com serem més forts i aconseguirem les
millors condicions possibles pels alumnes. Gràcies també
als elegits i als Amics de la Bressola, a tots aquells que
varen organitzar l’espectacle de Musiquetes per la Bres-
sola que va tenir un ampli ressò , amb un auditori quasi
ple malgrat les pluges torrencials, amb entrevistes de TV
conflictives que han provocat milers de missatges de su-
port  per internet.

-         Però unes escoles, sobretot,  són uns resultats i
tenim el plaer de recordar que el curs passat els alumnes
de 3a que van presentar el Brevet el van tenir Tots :
100 % d’èxit (només 3 col·legis al departament tenen
aquest percentatge), l’any anterior van ser 80%.

També hi ha hagut qualque polèmica sobre els contractes
d’ensenyants que no vàrem renovar el mes de juliol.  Vull
tornar a afirmar aquí davant tothom que les escoles estan
fetes per als alumnes i que la meva gestió de personal in-
tenta de formar els millors equips de mestres i professors.
Quan no renovem els contractes és que quelcom no va bé.
Per saber-ho consulto els directors i, a secundària, també
consulto els delegats dels alumnes.

“ “  - Vull donar la benvinguda a tots els delegats i mestres i als responsa-
bles municipals que han vingut : L. PUIG Batlle de Pontellà-Nyils, Corina De
MOZAS, Regidora d’escoles i catalanitat de Prada, Françoise THOMAS i
Francesc BANúS, regidors del Soler,  Jaume ROURE  Vicepresident de l’ Aglo-
meració de Perpinyà-Mediterrània, Sr. CALVO, regidor de Perpinyà, Sra ALBO-
BOCH regidora de Sant Esteve, lamentem que el Sr. Marcel MATEU del
Consell General no hagi estat disponible i s’hagi hagut d’excusar, particu-
larment perquè teníem intencions de proposar-li solucions pel transport es-
colar dels nostres alumnes exteriors a l Aglomeració...   També s’han excusat
(per la distància) el Batlle de La Guingueta, Sr. FORTUNY, així com els de-
legats d’aquesta escola i el Sr. Jordi FERNÀNDEZ CUADRENCH, repre-
sentant de la Generalitat a Perpinyà (per problemes de salut a la seua
família). Però vull saludar els més d’un centenar de persones presents.

Parlament del director general, 
Joan Pere Le Bihan i Rullan :

Vista de la reunió de delegats
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Tinc el plaer de poder dir que tenim alumnes exigents i res-
ponsables i que llurs delegats sempre fan propostes per mi-
llorar  i que tots ens podem sentir orgullosos de l’esperit
ciutadà i cívic del qual fan gala . ”  

r Després del Parlament de Joan Pere Le Bihan, se
dóna la paraula al Sr. FERRER, Comissari de
comptes,    (interventor jurat) que presenta el balanç
financer del 2008 que fa aparèixer un dèficit de 73900
€ per un pressupost global 2008 de 2.238000 € (hi ha
87 assalariats) que no és catastròfic ja que no afecta
gaire el funcionament de les escoles de moment, però
indica que la Bressola ha de continuar essent prudent
amb la seua gestió i no “estirar el braç més que la mà-
niga”. És obligatori que ens encaminem cap a un veri-
table equilibri dels comptes.

r A continuació els delegats de cada escola
(Sant Galdric i El Vernet de Perpinyà), Nyils, Prada, El
Soler, Sant Esteve i el Col·legi Secundari, prenen la pa-
raula : tots treuen un balanç positiu del començament
del curs i de l’ambient que impera a les escoles. Joan
Pere Le Bihan, exposa els problemes de locals de l’es-
cola de Càldegues. 
Els aplaudiments de l’auditori segueixen cadascuna de
les intervencions ! Tot i això moltes escoles lamenten
la manca de locals per créixer... 

r Es passa al punt següent de l’ordre del dia que
fa referència al Transport escolar : dos casos, el
dels alumnes que viuen al perímetre de l’Aglomeració
de Perpinyà, aquests tenen dret al transport com qual-
sevol altre alumne de la zona concernida. Pel que fa a
la resta del departament dels Pirineus Orientals ( que
depèn del Consell General), els alumnes de secundària
(malgrat el Contracte d’associació amb l’estat de què
gaudeix el Col·legi Pompeu FABRA) no es beneficien
d’aquest transport. El Consell General ho explicava per
la dificultat d’obtenir un acord amb l’Aglomeració per
fer baixar els alumnes al Soler (que en forma part). En
resposta el  Vicepresident de l’Aglomeració va llegir una
carta oficial indicant que no existeix cap obstacle per-
què els autobusos del C.G. facin baixar ( i després
pujar) alumnes al Col·legi secundari de la Bressola.  A
la pregunta de si es tracta d’un prejudici de tipus polí-
tic, Joan Pere Le Bihan recorda que  la Bressola és ab-
solutament independent dels partits i recorda que
foren els Ministres socialistes Jack LANG i Alain SA-
VARY que, durant els anys 80, salvaren La Bressola... 

l Davant d’aquesta situació els delegats de pares de-
cideixen de redactar una petició adreçada al President
del Consell General per demanar que es posi punt i
final a aquesta diferència de tracte que afecta els alum-
nes de la secundària catalana. A proposta d’una dele-
gada de Prada, es decideix que els delegats es trobaran
més sovint “per unir esforços”. 

r Finalment es confirma la data del 29 de maig
per organitzar la propera Bressolada, i s’acorda de
fer una reunió preparatòria el 8 de desembre. 

Havent-se acabat l’ordre del dia, el Director General
de la Bressola ofereix un CD de Musiquetes per la
Bressola ( www.musiquetes.cat ) als 7 elegits repre-
sentants d’ajuntament presents, i es passa a fer un ape-
ritiu de cloenda durant el qual cadascú parla de
projectes futurs i de més contactes entre els delegats
de les diferents escoles en un ambient distès......

FESTA DE NADAL A PRADA

E l dijous 17 de desembre, la mainada de la
Bressola de Prada van escenificar, al teatre
Lido, sis petits obres de teatre basades en

sis contes d’animals : els Músics del Musiquetes, els
Quatre Porquets, les Deu Cabretes, les Ratetes que
escombraven la Selva, Per què tots els llapins
mouen el Nas ? i Per què els gossos sempre per-
segueixen el Cotxes ? Familiars i amics van acollir
amb forts aplaudiments les interpretacions de tots
els nins i nines. L’espectacle va continuar amb un
petit recital de Nadales i, finalment, va ser l’equip
pedagògic l’encarregat d’escenificar un petit pesse-
bre vivent tot cantant el Noi de la Mare.

La festa va acabar amb un bon espertinar i
amb la Tómbola de Nadal, amb l’esforç d’un bon
grup de mares i pares i la participació dels comer-
ços de Prada, que va aconseguir fer una bona re-
captació de cara a abaratir els costos de les classes
verdes.

L’endemà, totes les classes vam fer cagar el
Tió i... enguany va cagar com mai !!!
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En nom de l'associació d'Escoles Catalanes La Bres-
sola, reconeguda per l'estat mitjançant conveni
d'ençà de l'any 1983 i posteriorment mitjançant el

Protocol d'Acord de 1995 amb el Ministre d'Educació de
França, Creu de Sant Jordi atorgada pel M.Hble. Sr. MON-
TILLA, President de la Generalitat de Catalunya, recolzat
per molts ajuntaments i col·lectivitats territorials, la Regió
Llenguadoc-Rosselló i el Govern de les Illes Balears, tinc
l’honor d'adreçar-me a vós per mor de conèixer el vostre
programa pel que fa a les nostres escoles, així com de ma-
nera més ampla, el desenvolupament de la llengua catalana
a Catalunya Nord (departament dels Pirineus Orientals).
Us agraeixi per endavant que me deixeu fer les preguntes
següents (les respostes seran publicades a la nostra web :

www.bressola.ca a mesura que ens aniran arribant) :

1. Teniu intenció d'augmentar la subvenció regional
atribuïda a les nostres escoles en proporció de l'aug-
ment d'efectius d'alumnes ? ( A hores d'ara, la subvenció
és de 150.000 € per un xic més de 700 alumnes).

2. Estaríeu disposat a signar un conveni tripartit
Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat / Regió
Llenguadoc-Rosselló / Bressola per mor d'afavorir , en
un marc europeu, la col·laboració transfronterera en
matèria d'ensenyament català ?

3. Teniu intenció de recolzar la Bressola per mor de
crear un Institut català de Batxillerat en la continuïtat
del Col·legi de secundària Pompeu FABRA ?

4. Teniu intenció de fer servir el vostre poder per
mor de mantenir i desenvolupar la recepció dels canals
catalans de TV,  eventualment mitjançant subvencions per
la instal·lació de repetidors,  aquesta recepció se troba
actualment en perill degut al canvi cap a la TDT que , en-
lloc de fer-nos beneficiar de les noves tecnologies sem-
bla que faci políticament més difícil aquesta recepció ?

Agraint-vos per endavant les vostres 
respostes, aprofiti l'avinentesa 

per saludar-vos ben cordialment

Joan Pere Le Bihan

Senyora, Senyor,

LLETRA ADREÇADA ALS CANDIDATS A LES 
ELECCIONS REGIONALS DEL MARÇ DEL 2010.

Dins del marc del “Telethon”
els organitzadors havien
demanat als nins i nines de la

Bressola que cantessin dues cançons
en català : l'Estaca de Lluís LLACH i
Parlem català de Jordi BARRE.
És per aquest motiu que el cantant
Jordi Barre va anar el dijous 3 de des-
embre a l'escola la Bressola de Sant Es-
teve per ajudar-los a aprendre la seua
cançó PARLEM CATALÀ.  Van assajar
la  cançó unes quantes vegades i en
Jordi BARRE no se'n va poder estar de
felicitar tots els mainatges.

JORDI BARRE En Jordi BARRE visita la Bressola 

de Sant Esteve del Monestir
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El Secretari de Joventut de la Generalitat, Senyor Eugeni Villalbí, acompanyat pel delegat del Go-
vern a Girona, Senyor Jordi Matinoy i el President de la Bressola , Senyor Miquel Mayol i Ray-
nal van signar el passat 14 de desembre un conveni de col·laboració.

Aquest conveni té com a objectiu promoure i facilitar la mobilitat dels i de les alumnes
de la Bressola i fer difusió de les activitats que impulsa la Secretaria a través de l’agència Catalana
de Joventut.

En concret, aquest conveni permetrà a les nostres escoles de beneficiar de places gratuï-
tes i de tarifa social de la XANACAT per a les estades en albergs gestionats per l’Agència Catalana de
Joventut.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ
El secretari de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania 

i El President de la Bressola signen un conveni de col·laboració.

El delegat del personal de la Bressola, Sr. Jacky RIBAS, no essent membre d’un sindicat, la Inspecció del
Treball va demanar que la seua signatura fos avalada per un vot de l’assemblea general dels assala-
riats pel que fa a l’aprovació del nou Acord d’Empresa de la Bressola. Seguint aquestes instruccions la
Bressola va organitzar la votació ( en horari feiner perquè tots hi poguessin participar ) el divendres
15 de gener. 
Després de les explicacions del Delegat del personal i del Director General, la votació va tenir lloc (el
Director General va abandonar la sala a aquell moment com marca la llei). El resultat de la votació
dels assalariats, a butlletí secret, és el següent:

47 sí (65,3%) 20 no (27,7 %) 5 blancs (7 %).
L’acord d’empresa queda doncs aprovat. 
Aquest acord permet alhora de precisar el caràcter propi de la Bressola i de millorar les condicions dels treballadors amb 0 :
r Presa a compte de l’antiguitat, (el que no fa l’Education Nationale pels suplents de primari.) r Dret à dies lliures per motius personals. r Dret a absències..
r Gratuïtat de l’escolaritat per als assalariats. r Suplement familiar per als assalariats de dret privat...etc

EL NOU ACORD D’EMPRESA ADOPTAT.

Fa 25 anys, la Bressola va obtenir del Ministre de Telecomuni-
cacions de llavors Louis MEXANDEAU, la possibilitat per Televi-
sió de Catalunya d'emetre cap a Perpinyà i la plana del Rosselló.

Aquesta gestió va permetre que s'orientés el repetidor de les Sa-
lines (Maçanet ) per per TV3 i posteriorment pel Canal 33 cap al
nostre territori. Volem subratllar el paper determinant que jugà aleshores el
nostre malaguanyat amic Joan SAQUÉS (Delegat de la Generalitat a Girona )
per fer avançar aquest projecte..

Durant uns dies : del 12 al 14 de gener , Canal 33 ha desapare-
gut de les pantalles ... hem pogut comprovar que els professionals de la ins-
tal·lació d'antenes ens han comunicat que molts clients se'n queixaven. Ja fa
uns quants anys que, en previsió de les dificultats lligades al canvi cap a la
TV digital, La Bressola (així com d'altres entitats catalanes) ha dut a terme
nombroses gestions amb el Ministeri de Cultura i Comunicació, amb els nostres
parlamentaris, amb el Consell General ( que va intervenir al CSA ) així com
, de l'altra banda de la ratlla, amb el Sr. TRESSERRE , Conseller (Ministre) de
Cultura i Comunicació del Govern català- El Sr. Jean CASTEX, Batlle de Prada,
per la seua banda, ha anat sensibilitzant els serveis del Primer Ministre fran-
cès.

Evidentment ens alegrem de la unanimitat que envolta aquesta
qüestió ! La Sra. J. IRLES, diputada, ja havia intervingut al Ministeri, la Sara
SÀNCHEZ-SCHMIDT, euro diputada igualment, el Sr. F. CALVET, Diputat i Batlle
del Soler, acaba de fer-nos arribar la resposta del Ministre de Culture, Frédé-
ric MITTERRAND, a la pregunta escrita que li va fer al Parlament: La resposta
el fa sabedor de la voluntat del Govern de resoldre positivament aquest tema.

Un projecte de “Tractat bilateral entre França i Espanya s'està elabo-
rant mitjançant els serveis competents del Ministeri d'Afers estrangers
“. Del seu band, el Ministre TRESSERRE de la Generalitat ens ha ex-
pressat la seua voluntat de fer per manera que la Catalunya del Nord
continuï captant les TV catalanes.

Volem subratllar però, que la televisió digital permet de captar
molts més canals (4 amb una freqüència ), i que evidentment fóra just que
les millores comprovades per la resta de televisions, s'apliquessin també a les
catalanes que podrien tenir fins a 4 canals al Rosselló: TV3, Canal 33, K3 (canal
infantil) i 3/ 24 (canal informatiu), en particular ara que la constitució fran-
cesa acaba de reconèixer la nostra llengua al seu article 75.

És una evidència que les escoles catalanes la Bressola estan par-
ticularment implicades amb aquest tema : La desaparició del Canal 33 pri-
vava els nostres alumnes ( així com els de nombroses classes bilingües ) de
la possibilitat de veure dibuixos animats en català i doncs d'aprofitar de ma-
nera viva i plena els ensenyaments que reben a classe.  La instal·lació a les
llars dels adaptadors per a la TDT, dificultaran cada dia més la recepció de
la TV analògica. Per això és urgent que Televisió de Catalunya se pugui veure
en digital...

Hem de pensar que tampoc hem de deixar de banda els habitants
del Conflent, de la Costa Vermella, del Vallespir, i potser de part de l'Alta Cer-
danya... S'hauria de fer per manera, quan es rebin bé aquests canals al Ros-
selló, que la recepció es faci extensiva per mor que cap família nord-catalana
en quedi exclosa..   Joan Pere Le Bihan

TELEVISIÓ DE CATALUNYA EN PERILL AL ROSSELLÓ?



El Rector d'Acadèmia, representant el Ministre
d'Educació, i el Vicepresident de la Regió Llen-
guadoc-Rosselló, signaren un conveni de col·la-

boració per mor de desenvolupar l'ensenyament del
català i de l'occità, així com l'ensenyament EN català i
EN occità. 

Aquest conveni que té en compte tant les es-
coles públiques amb classes bilingües com les escoles
immersives, posa fi a la falsa concurrència que, de vega-
des,0 alguns intentaven de promoure per oposar els dos
tipus d'ensenyament. 

El Rector d'Acadèmia, Sr. PHILIP, va argumentar
que França, que defensa la pluralitat lingüística a nivell in-
ternacional amb la defensa de la francofonia, havia de
completar aquesta defensa amb un veritable reconeixe-
ment de la pluralitat lingüística de l'estat. Contestant a
la pregunta de Joan Pere LE BIHAN de la Bressola que

demanava ajut per crear un Liceu català, el  Vicepresi-
dent de la Regió, Sr. LEVITA va anunciar l'acord de prin-
cipi del President FRECHE per tal de crear un liceu
occità amb calandreta.  Aquest acord podria obrir la
porta a una resposta positiva per la Bressola 
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SIGNATURA D’UN CONVENI A LA UNIVERSITAT DE PERPINYÀ.

La Universitat tindrà més pes per mantenir el seu
rànquing, l’ISLRF (i doncs la Bressola) podrà mantenir i des-
envolupar la formació de mestres d’immersió amb més fa-
cilitats per als estudiants rossellonesos. (Recordem que la
Bressola ha presentat, amb la UdG i la Diputació de Girona
així com els ajuntaments del Soler i de Prada) un projecte
Interreg IV, que, en cas de ser aprovat, permetrà d’atribuir
borses als estudiants).

Srs. Joan PEYTAVÍ, Director del Centre Franco-Català Transfronterer, 
Jean BENKHELIL, President de la Universitat de Perpinyà, 
Joan Lois BLENET (President de l’ISLRF i de Calandreta), 

Joan Pere LE BIHAN, (Tresorer de l’ISLRF i Director General de la Bressola)

El 13 d’octubre, l’Institut Superior de les Llen-
gües de la República Francesa (ISLRF)  ges-
tionat alhora per les escoles 

CALANDRETA (occità) , 
LA BRESSOLA (català), 
DIWAN (Bretó ), 
SEASKA (basc ) i 
ABCM (alsacià) 

va signar un Conveni de Col·laboració amb la Uni-
versitat i particularment l’Institut Franco-Català.

Aquest conveni estableix la cooperació entre
aquest dos   Centres d’ensenyament superior per
mor d’adaptar la formació de mestres (Professors
d’escola) en immersió i establir el reconeixement
mutu de les formacions proposades als dos Centres
universitaris en la perspectiva de la « Masterització ».

Entre altres coses preveu que els estudiants inscrits
a l’ISLRF seran inscrits automàticament a la Univer-
sitat per seguir les formacions necessàries a l’obten-
ció d’un Màster.

D’aquesta manera seran més de trenta estudiants su-
plementaris que se matricularan a Perpinyà (de Ca-
talunya, Occitània, Bretanya,  Alsàcia o Euskadi).
Aquest acord beneficia les dues parts :

El Sr Philip i el Sr Levita

SIGNATURA A MONTPELLER D’UN CONVENI
ENTRE EL RECTORAT I LA REGIÓ

FACEBOOK : 

Una exalumna de la Bressola ha creat una pàgina d’antic alumnes a Facebook :

VISCA LA BRESSOLA, ja té més de 116 membres. La pàgina de la Bressola,

creada ha més temps, en té 2791… Felicitats !
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El dia 23 d’octubre, els nins i nines de la Bressola de
Nyils van agafar l’autocar per anar a Fontfreda a
collir castanyes. Quan van ser a dalt de la mun-

tanya, va començar una gran excursió pels més petitots
en aquest bonic indret. 

Tots els mainatges van treure les bosses que ha-
vien portat amb molta il·lusió, per anar guardant les cas-
tanyes que trobaven. Quan ja les van tenir ben plenes i que
les panxes començaven a fer soroll, tots plegats van trobar
un lloc agradable per dinar. Cada alumne havia portat el
seu picnic de casa i asseguts sobre la gespa el silenci es va
imposar perquè tothom tenia molta fam. 

Poca estona va durar,  ja que tot seguit la mainada
va gaudir de la muntanya, jugant lliurament i corrent per
tot arreu. Alguns van continuar collint castanyes, d’altres
inventaven jocs imaginaris, i d’altres conversaven asseguts
sota un arbre.  Va passar el dia volant i ja va ser hora d’a-
gafar l’autocar per tornar a l’escola. 

Però el dia no s’acabava aquí, quan van arribar a
l’escola els nens van triar les castanyes amb l’ajuda d’al-
guns pares i mestres que ja començaven a encendre el foc
per torrar-les. 

Abans, però, els alumnes van fer un petit especta-
cle de danses i cançons. La Maternal va ballar i cantar can-
çons sobre la tardor i les castanyes mentre els cicles 2 i 3
van interpretar algunes cançons en anglès. Els més gran-
dets, fins i tot, van tocar “el marrameu torra castanyes”
amb la flauta. Els pares van estar molt contents de veure
els seus fills actuar i van aplaudir molt. 

Tot seguit va començar l’aperitiu i grans i petits
van provar les castanyes que els nens havien collit durant
el dia. També,  van tastar el famós pastís de carbassa que
van fer a finals de la tarda . 

Tothom s’ho va passar molt bé... i de castanyes no
en va quedar gairebé cap, de tant bones com eren.

LA CASTANYADA A LA BRESSOLA DE NYILS

Novetats

Foto de grup a Fontfreda



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 ................................................

Im
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em
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GIR AUTOMÀTIC PERMANENT

Nom :………………………… Cognom : …………………………………….........
Adreça : ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Carregueu al meu compte n°: ……………………………………………………… 

Establiment bancari : …………………………………………………………………
Agència i població : ………………………………………………………………… 

Quantitat del gir 
en lletres : ……………………………………………………………………….. 
en xifres : ………………………………………………………………………… 

Periodicitat :    o Mensual  o Trimestral 
Data del primer gir : ………………………………………………………………………… 

BENEFICIARI : LA BRESSOLA CARRER NATURA 66000 PERPINYÀ
Banc : Crédit agricole Perpinyà St. Jaume Rda A. France. 
Compte n° 432 771 3 000 Codi establ. 17106 Guixeta : 00020 Rib 87 

(doneu-la sisplau a la vostra agència bancària) 

AJUDA 
LA BRESSOLA

SI ETS DEL NORD :

Emplena aquesta
butlleta i dóna-la al
teu banc.

SI ETS DEL SUD : 

Al «CREDIT AGRICOLE»
demana al teu talonari
de xecs en català 


