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El diumenge 18 de juliol el President del Futbol Club
Barcelona, Joan Laporta, es va desplaçar a la
Catalunya del Nord per signar un conveni de col.labo-
ració amb La Bressola.

La diada va ser sentida pels representants de la
Bressola, pels pares i pels socis presents com un gran
esdeveniment, un reconeixement de primera magni-
tud per part de l’entitat civil més important dels
Països Catalans, coneguda i admirada arreu del món.

Després de l’entrega de la medalla de la Vila per part
del Sr. Francesc Calvet, diputat i Batlle del Soler, la
comitiva es desplaçà a l’escola catalana d’aquest
municipi, on també es troba el col·legi de secundària
que la Bressola ha creat aquest curs passat; allà un
grup d’alumnes de secundària varen entregar un ram
de flors al President del F.C. Barcelona.

Posteriorment, a Perpinyà, a la Casa de la Generalitat,
va tenir lloc la cerimònia de la signatura del conveni.
A la sala d’actes, plena de gom a gom, es van sentir
els diversos parlaments: del Sr. Apel·les Carod
Rovira, secretari d’Afers Interdepartamentals de la
Generalitat, del Sr. Miquel Mayol, President de la
Bressola, del Sr. Joan Pere Le Bihan, Director
General de la Bressola i, finalment, del President del
Futbol Club Barcelona, Sr. Joan Laporta.

Més que un c lub,  més que una e s c o l a  

Un moment històric: els Srs. Joan Laporta, Miquel Mayol, i Ricard
Gené, signen el conveni. Entre els qui s’ho miren, Josep Camps,
dels Amics de la Bressola, Jaume Roure, de l’Ajuntament de
Perpinyà, Joan Pere Le Bihan, i Toni Rovira, de la directiva del FC
Barcelona, una de les persones que han fet possible el conveni. 

La  Bressola  s igna un conveni  amb e l  Barça

«El fet de sentir, en boca del President
del Futbol Club Barcelona que la
Bressola és més que una escola, 
va constituir un encoratjament 

considerable i una gran emoció pels
assistents» 



Des de la transversalitat política i social, La Bressola
és una entitat cada vegada més important en la
Catalunya del Nord i cada cop més coneguda, estima-
da i recolzada al sud i a les Illes Balears. De fet, aquest
conveni s’emmarca en el creixement d’aquests darrers
anys del grup de La Bressola:  així, si les escoles ja
han donat la secundària, els Amics de la Bressola han
constituït la Fundació, que permet canalitzar les apor-
tacions d’empreses i institucions de manera molt més
efectiva, alhora que també permet rebre llegats
(herències) i donacions de particulars. I al sud, el
nombre d’ajuntaments socis ja supera els 150.

Al llarg dels propers butlletins anirem concretant les
accions que es duguin a terme en el marc d’aquest nou
conveni que reforça el català a Catalunya del Nord i
subratlla encara més el caràcter europeu de la nostra
llengua, així com ho recorda la campanya duta a
terme pel F.C. Barcelona.Subratllem la presència dels Srs. Jaume Roure,

representant del Batlle de Perpinyà, Marcel Zidani,
representant de la USAP, Renat Tarrius, President de
la Federació sardanista del Rosselló, Gerard Doz,
representant de l’associació Arrels i de Francesc
Ferrer, President dels Amics de la Bressola.
Finalment varen signar el conveni amb el Sr. Laporta,
el Sr. Miquel Mayol, President de la Bressola i el Sr.
Ricard Gené, President de la Fundació La Bressola i
Secretari dels Amics de la Bressola.

No és exagerat qualificar aquest fet d’històric, ja que
representa arribar a un acord amb l’entitat civil més
important de la Catalunya autònoma, i una de les enti-
tats esportives més importants del món. La signatura
d’aquest conveni, igual com anteriorment, la col·labo-
ració  amb la USAP, certifica, un cop més, la dinàmi-
ca positiva en què està immersa La Bressola. 

Davant de l’escola del Soler 

Alumnes del col·legi de secundària van lliurar un ram de flors al
President Laporta.

«reforça el català a la Catalunya del
Nord, i subratlla el caràcter europeu

de la nostra llengua» 

Com era previsible, la signatura del conveni va tenir
un gran ressò a la premsa de les dues bandes de la
frontera. Així, el diari L’indépendant hi dedicava un
article de tres columnes i una fotografia amb un titu-
lar ben explícit: L’école de La Bressole et le Barça
renforçent leur amitié. Al sud, els diaris ja se n’havien
fet ressò el dia abans, com és el cas d’El 9, el primer
diari esportiu en català; i també l’Avui, com es pot
veure en la notícia que reproduïm en aquest mateix
butlletí. L’endemà van parlar-ne l’Sport i el Mundo
Deportivo, els altres dos diaris esportius del Principat.

Els mitjans electrònics no van ser una excepció, i tan
Vilaweb, com Tribuna Catalana, o Entitats.info, entre
d’altres, en van informar 

R e s s ò  a  l a  p r e m s a



Aquesta normalització de les col·laboracions en el
món de l’ensenyament, al marge de –o malgrat– les
fronteres administratives, ha tingut també aquesta set-
mana passada una altra passa positiva, amb la prope-
ra posada en marxa de la primera escola en català a
l’Alguer, gràcies a la col·laboració del Departament
d’Educació de la Generalitat amb l’Ajuntament de la
ciutat sarda.

Amb processos en marxa com aquests, es fa encara
més patètica –i vexatòria– la manca de reconeixement
oficial d’aquesta llengua per part de la futura consti-
tució de la UE... un idioma que és el propi d’europeus
i europees amb quatre documents de ciutadania dife-
rents.

Daniel Condeminas  (e-noticies 20 / VII / 04)

Aquest fou el lema amb què signava els seus edito-
rials, al diari La Rambla, el qui havia de ser –poc
temps abans de ser assassinat pels franquistes a
Guadarrama– president del FCB, Josep Sunyol. Amb
aquesta frase es resumeix un discurs, des del món de
l’esport, de compromís cívic amb el país i la seva
gent. Un discurs plenament vigent a inicis del segle
passat, i que en aquests darrers temps veiem com
torna a expressar-se amb tota naturalitat, tant des de
les entitats esportives com des de l’administració.

La referència a aquest afortunat eslògan de la premsa
dels anys 30, ve a tomb del conveni signat ahir, a la
Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, entre
els màxims representants del Barça i de les escoles
de la Bressola. El conveni, més enllà de la seva con-
creció material, té el valor gens menor de significar
un acte de normalitat en la col·laboració entre dues
entitats que treballen, en àmbits ben distints, en el
procés d’aprenentatge dels valors cívics per part dels
menuts.

«El conveni, més enllà de la seva
concreció material, té el valor gens
menor de significar un acte de nor-

malitat en la col·laboració entre dues
entitats que treballen, en àmbits ben
distints, en el procés d’aprenentatge

dels valors cívics per part dels
menuts.» 
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R e s s ò  a  l a  p r e m s a



El jurat dels premis Baldiri Reixach de la Fundació
Lluís Carulla (Premis Jaume I), va decidir d’atorgar
aquest premi per enguany a l’escola maternal i primà-
ria la Bressola del Soler.

El jurat va comprovar durant la visita duta a terme en
aquest centre que l’ús de la llengua catalana hi és
força consolidat i que s’utilitza al pati de l’escola a
més a més de les aules. Va subratllar la dedicació de
l’equip que ha permès aquest resultat.

El Premi va ser entregat al Palau de la Generalitat pel
President Pasqual Maragall. 

Felicitats a la Directora i a tot l’equip del Soler que
han permès aquest resultat.

Durant tot l’any, els nins i nines han sembrat flors,
han plantat enciams, cols, coliflors, gibert, (espinacs i
trufes). S’han ocupat d’arrencar les males herbes,
arregar, cúller i vendre llurs productes als pares del
Soler.

A més a més, han apuntat totes les seves vivències en
un diari personal.

El resultat d’aqueix projecte ha estat molt positiu,
enriquidor i continuarà amb la sisena (6è) i la cinque-
na (1r d’ESO) de l’any vinent. 

Expressem el nostre agraiment a l’ajuntament del
Soler que va llaurar el terreny i a la cooperativa cen-
tral agrícola de Perpinyà que ens ha ajudat amb mate-
rial pel nostre projecte.

El curs que ve s’afegirà la 5a (1r d’ESO) amb 16
alumnes més. Així, ja comptarà amb gairebé 35 alum-
nes. Felicitats a tot l’equip de secundària per aquest
primer curs!

La Bressola ha complert amb un gran èxit el seu
objectiu d’enguany: acabar el primer curs de secun-
dària. Una secundària que se va engegar el mes de
setembre amb 18 alumnes procedents de cinc escoles
primàries diferents: Les Bressoles de St. Galdric
(Perpinyà), Nyils, Prada i el Soler, així com també de
l’escola Arrels de Perpinyà.

Ha estat tot un èxit. Així com s’havia anunciat, a
banda d’aconseguir una immersió lingüística eficaç,
que permet d’habituar millor els alumnes a l’ús de la
llengua, i de seguir el programa oficial del ministeri
francès d’educació, també s’ha treballat de cara a
superar la dicotomia massa freqüent entre el treball
manual i el treball intel·lectual. Una de les formes per
aconseguir aquest objectiu ha estat el conreu d’un
hort en el recinte del centre: els 18 alumnes del
col·legi La Bressola s’han cuidat d’un hortet en el
marc de l’assignatura de tecnologia, amb llur profes-
sor Patrici Blasi.

L’objectiu d’aqueixa activitat és aprendre el respecte
de la natura, l’evolució i el cultiu dels vegetals, cop-
sar el procés que va de la plantació a la venda, i,
també, establir un lligam entre els aprenentatges teò-
rics i una aplicació manual i real. 

L a  b o n a  m a r x a  d e  l a  s e c u n d à r i a

Un moment de gresca i esbarjo a l’hort de l’escola.

Un moment del lliurament del premi, amb el Molt Honorable
Pasqual Maragall. Els premis Baldiri i Reixach són els més impor-
tants, en l’àmbit educatiu, que pot rebre una escola catalana.

La festa de final de curs és un dels moments més esperats pels
alumnes...  i pels mestres!

Premi  Ba ld i r i  i  Re ixach

«el curs que ve el col·legi ja tindrà
gairebé 35 alumnes» 



Malgrat els esforços d’uns i altres, malaurada-
ment La Bressola no se trobarà en condicions
d’acollir totes les inscripcions el mes de setem-
bre que ve, i així com ha passat aquests darrers
anys, centenars de nins i nines s’hauran de que-
dar fora.

Tant per respecte per a la demanda de la famílies
com per la necessitat urgent de desenvolupar
l’ensenyament en català a les nostres comar-
ques, s’ha de posar remei a aquesta situació.

Per aquest motiu, el 26 de maig a Perpinyà, la
Bressola va fer una conferència de premsa de
presentació de la campanya popular de subs-
cripció en presència de M. Mayol, Joan Pere
Le Bihan, i F. Dorandeu i F. Borgia, delegats
dels pares d’alumnes.

S’hi va presentar la butlleta, impresa pel Crèdit
Agrícola, que permet al públic de fer un gir auto-
màtic bancari a benefici de les nostres escoles.

Com l’any passat la festa de final de curs del 25 de
juny de la Bressola de Prada ha tingut lloc a la Plaça
central del poble, aprofitant l’escenari que posa l’a-
juntament per a les activitats de l’estiu.

Totes les classes han tingut ocasió de cantar i ballar,
no solament davant dels pares d’alumnes, sinó també
davant dels nombrosos pradencs que hi han assistit:
una ocasió de mostrar als habitants que el català és
també, i cada cop més, la llengua de la mainada.

Després dels alumnes de parvulari, els alumnes de
primària han cantat una mostra de cançons catalanes i
traduïdes al català, afegint una cançó en francès i una
altra en anglès, una manera de subratllar que l’escola
catalana és realment oberta al món.

Posteriorment, els alumnes de primària varen execu-
tar uns balls apresos a Mallorca durant l’intercanvi
(vegeu més avall) així com unes sardanes.

Per acabar-ho d’arrodonir, tothom es va traslladar a
l’escola, on després d’haver-se entregat els diplomes
dels que acabaven la primària, es va fer un sopar
col·lectiu seguit d’un ball animat per Roger Canals i
el seu grup.

Festa  a  Prada

Campanya de subscr ipc ió

Recordem que les campanyes que se varen dur a terme durant
els anys 80 varen ser molt efectives i que molts dels girs acon-
seguits aleshores encara estan avui en funcionament.

Us reproduïm la butlleta i el dibuix que ens havia fet el 1982 el
popular dibuixant Jordi, de Catalunya Nord.

Si voleu fer una donació a La Bressola, podeu fer-ho mitjançant aquesta but-
lleta, si sou a la Catalunya del Nord, o bé mitjançant la que trobareu al final
del butlletí, si ho feu des d’algun altre dels territoris de parla catalana. 

«el català és cada cop més la llengua
de la mainada» 



Rúbrica literària

L ’obra
La corda.  Josep Cadadesús i Calvo 
Edicions el Trabucaire, Perpinyà

La Susi i en Marc proven de tirar endavant  una rela-
ció amorosa difícil. Les narracions d’aquest llibre,
reflecteixen  amargor, desil·lusió, dificultats i també
joies. L’amor, l’exili, la mort, són el pa de cada dia
dels qui intenten escapar del destí que regeix  les
seves vides. I com és el destí que mana, intentar esca-
par-se’n esdevé imprescindible i mobilitza totes les
forces necessàries a la vida. Amb l’angoixa de saber
qui, al cap i a la fi, guanyarà.

Servit per una escriptura mordaç, viva, d’un gran rea-
lisme, el recull guanyador del Premi Ramon Juncosa
2003, es mereix tota l’atenció del públic.

L ’autor
Josep Casadesús i Calvó, àlies K100 (L’Esquirol
–Osona– 1959), ha escrit  els llibres de poemes
Carretera del desig, Petjades al fang i Vine lluna
(aquest últim és un llibre de poemes per a nens
il·lustrats per Rosa Crehuet). El 1999 guanyà el
premi Pere Calders de Literatura Catalana amb
el llibre de viatges Namastei Babà. Amb La
corda ha guanyat el premi Ramon Juncosa de
narracions curtes d’Òmnium Cultural Catalunya
Nord 2003.

La rúbrica litarària ens ha estat proporcionada per les
Edicions EL TRABUCAIRE de Perpinyà.

El passat mes de maig, una trentena d’alumnes de
l’escola de Prada van anar a Palma de Mallorca. 

La visita va servir perquè els nins i nines de la
Catalunya Nord poguessin fer amics amb els alumnes
de l’escola Pràctiques de Mallorca. 

Van aprendre jocs i balls tradicionals, i en van ense-
nyar de propis als al·lots mallorquins. 

L’any que ve serà el torn de fer el viatge de tornada,
quan els al·lots de Mallorca visitin l’escola de Prada i
sentin de nou el parlar català amb el bell accent ros-
sellonès. 

Aquests intercanvis demostren, per la via dels fets,
que els Països Catalans, se’n digui com se’n digui,
són una cosa ben viva i ben real, i que de mica en
mica es va fent més gran. 

Vis i ta  a  Pa lma

El Diari de Balears és va fer ressò de la visita  dels alumnes de
Prada, com mostra la seva pàgina web.



Vols saber quins ajuntaments ens ajuden? 

Vols saber on tenim les escoles?

Vols conèixer millor la nostra pedagogia 

i  saber més coses de la immersió lingüística?

T’agradaria ajudar-nos i no saps com?

Si tens idees, propostes, crítiques, comentaris... 

si vols estar al dia de les notícies de la
Bressola i els Amics?

Ara és ben senzill!
Consulta les nostres webs, 

www.amics-bressola.tk ·      www.bressola.com

o envia’ns un correu i t’apuntarem a l’Infobressola
bressola@escoltes.org

L a  B r e s s o l a  a  I n t e r n e t

Actual i t zeu les  vostres dades 

Darrerament ens hem trobat que algunes dades dels
nostres socis eren incorrectes o incompletes, ja fos
perquè havien canviat de domicili, o bé perquè en for-
malitzar la inscripció es va produir algun error en
introduir-les. 

Des dels Amics de la Bressola volem posar remei a
aquest fet, ja que ens sabria molt de greu que algú no
estés rebent la informació. 

La nostra intenció és tenir una base de dades comple-
ta i fiable. Així, si considereu que hi ha cap altra
informació que pugui ser d’utilitat, o teniu ganes de
col·laborar més activament amb nosaltres, no dubteu
a posar-vos en contacte amb nosaltres. 

Us recordem que les reunions de la Junta dels Amics
de la Bressola són obertes als socis; només ens ho heu
de demanar, i us hi convocarem. 

Benvinguda a ls  nous a juntaments

Aquesta primera meitat de l’any, des de gener fins a
Juliol, hem tingut cinc nous ajuntaments socis, i un
consell comarcal: Artés, Collbató, Subirats, Torelló
i Vacarisses; i el Consell Comarcal del Priorat. A
tots els volem donar la benvinguda.

Aquestes xifres, tot i no ser especialment espectacu-
lars, són importants, ja que cal dir que enguany hem
centrat la major part dels nostres esforços a crear i
posar en marxa La Fundació. 

A més, a finals de l’any passat hiva haver eleccions
municipals, que van comportar canvis en no pocs
consistoris; això vol dir que, en alguns casos es va

haver de començar a treballar de nou gairebé des de
zero, la qual cosa encara dóna més mèrit a aquests
resultats.

La  Bressola  a l  carrer

Continuant en la línia d’anar assolint cada dia més
presència pública, i per aprofitar el gran ressò de les
fites aconseguidesaquest darrer any, La Bressola serà
present, com ja fa algunes edicions, a la mostra d’en-
titats que organitza la Comissió Onze de Setembre, i
que té lloc al Passeig de Lluís Companys, on finalit-
zen les manifestacions de la tarda i on se celebra un
multitudinari acte de fi de festa amb l’actuació de
diversos grups i cantants. 

Però enguany també serem, per primera vegada, a la
Mostra d’entitats que organitza l’Ajuntament de
Barcleona amb motiu de les Festes de la Mercè, els
dies 24, 25 i 26 de setmbre, a la Plaça de Catalunya.
Ens trobreu a l’estand 37. Per nosaltres és molt impor-
tant aquesta segona cita, ja que ens permetrà arribar a
a una gran quantitat de gent en uns pocs dies.

En totes dues parades hi trobareu el nou material de
La Bressola que hem fet per als propers anys; des de
samarretes i polos, fins a gorres i bolígrafs; i és que
anar a la moda i ajudar La Bressola han de ser dues
coses ben compatibles...

Us hi esperem a tots!

Breus



La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà va ser
inaugurada el dia 5 de setembre de 2003 amb l’objectiu
d’estrènyer 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’Ensenyament, la Cultura, les Fires...

– Una sala d’Exposicions

– Premsa catalana al vostre abast

– Tot un programa de Conferencies i Animacions
(cinema infantil en català, taller d’escriptura...)

– 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.net

Fes- te  soci  de ls  Amics de la  Bressola!
Perquè el futur depèn de moltes coses, però sobretot, depèn de tots nosaltres

Nom ................................................... Cognoms ........................................................................................................
N.I.F.*..................................................... Professió - Activitat .........................................................................................

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

Codi postal ................. Població ........................................................................ Comarca  .........................................

Telèfon ............................. T. Mòbil ...............................  Adreça electrònica .................................................................. 

C.C.  _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (20 dígits)  Quota tr imestral / semestral / anual de ______ € 

Suggerim que l’import total anual (distribuït de la manera que es prefereixi) no sigui inferior a 36 euros.

Observacions i propostes: 

* 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 dona-
des donen dret als residents al territori administrat per la Generalitat de Catalunya a una deducció del 15%, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonómica
l’I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de desembre. 


