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Una vegada més, gràcies a la dedicació de molts membres del personal i de pares, la gran festa de la Bressola ha
estat un èxit : Es va emplenar la Passejada MAILLOL al bell mig de Perpinyà que es mereixia més que mai el nom
de Perpinyà la Catalana. 29/05/2010

CAP A UN ESPAI ECONÒMIC CATALÀ : troBada d’eMPreses 2010

El 17 de maig, la Bressola i l’Ajuntament del Soler (Rosselló) van tornar a organitzar una  TROBADA D’EMPRESES TRANSFRONTERERA com la que es va dur a terme
l’any passat. (segueix p.2)

Bressolada 2010 : un èxit !

Després de l’obertura de la Festa a càrrec de Joan Pere Le Bihan,
Director General de la Bressola i del Sr. Eduard VOLTES, Secre-
tari de Cultura del Govern Català, es va donar pas a l’espectacle
basat en les “Musiquetes” que va ser tot un èxit amb alumnes
dels 8 centres de la Bressola provinents de Cerdanya, Conflent i
Rosselló. Una reeixida innovadora on mestres i alumnes hi van
treballar durant setmanes.
La cercavila va animar en català el centre de la Vila amb els “so-
rollosos”, els gegants de Talteüll i les famílies de les escoles. Des-
prés de la Cercavila una bona FIDEUÀ ens esperava i van ser unes
700 persones les que van poder dinar juntes sota les platanes de
la Passejada acompanyats per elegits de la Mancomunitat de Per-
pinyà Mediterrània, de Nyils, del Soler i del Sr. Voltes Secretari de
Cultura del Govern de Catalunya.
La mainada, com els anys anteriors va poder gaudir dels jocs re-
ciclats a llur disposició, la banda de les MUSIQUETES van animar
la gent, grans i  menys grans a cantar i ballar les cançons que es
poden trobar a “musiquetes.cat”

Felicitats a tots els que han fet possible aquest èxit !
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Com veureu a aquest butlletí, les escoles de la Bressola
han estat més actives que mai, algunes ens hauran de
perdonar de no haver pogut inserir certes activitats a

aquest número. Aquest curs ha vist com les accions de la Bressola
s’han intensificat, com una gestió rigorosa ens ha permès de
retrobar un fràgil equilibri pressupostari (l’any passat teníem
70.000 € de dèficit).

També hem vist com el Parlament de Catalunya , amb
una amplíssima majoria ( CiU, PSC, ERC i Iniciativa), incloïa les
escoles com les nostres a la nova Llei d’Ensenyament (LEC) des-
prés de les gestions dutes a terme pels Amics de la Bressola i la
nostra direcció general.

La base de l’Assemblea s’ha ampliat amb l’entrada de
nous membres  i un Consell d’Administració més nombrós i un
nou President: Gerard THORENT. El funcionament de l’entitat es-
devé més eficaç amb el nomenament d’un Coordinador Pedagò-
gic: Cesc FRANQUESA. La Bressola fa front als canvis que s’han
fet necessaris amb el pas del temps: canvis de direcció a Sant
Esteve del Monestir així com a Sant Galdric (Perpinyà). D’altres
cares s’afegeixen al moment de presentar la Bressola en públic:
Joel MANZANARES, Cesc FRANQUESA preparant un relleu que
un dia es farà necessari. Una nova manera d’escoltar els alum-
nes es posa en marxa: el director general rep dues vegades l’any
els alumnes delegats de classe de la secundària ( sense temes
tabús) amb l’objectiu de recollir el punt de vista d’un alumnat
del segle XXI que s’ha de poder expressar abans que es
prenguin decisions.

S’aprofundeixen les relacions amb el món esportiu ca-
talà, particularment el Rugbi a XIII, amb la col·laboració amb els
DRAGONS CATALANS i la vinguda del seleccionador català al
Col·legi Pompeu FABRA.

El gran èxit de la Bressolada, el de la Trobada d’Em-
preses, el de les diferents festes (La Guingueta, Prada, St. Esteve,
Nyils, St. Galdric etc..) arrelen cada vegada més la Bressola al
territori. El suport dels parlamentaris i dels ajuntaments, el nou
diàleg amb el Consell general podria fer esperar una acceleració
del moviment de creació de Bressoles....Ja hem esmentat el retorn
a un fràgil equilibri i ens hem se felicitar pa la bona gestió de la
direcció. Però no podem descuidar que el context econòmic és
molt greu i que una tramuntanada podria emportar-se part del
que , al llarg dels anys, hem anat construint: Les institucions que
ens donen suport tenen cada vegada més dificultats, la Genera-
litat ha rebaixat la subvenció, molts ajuntaments no paguen la
quota que, lliurement, van decidir aportar als Amics de la Bressola,
l’estat ja no substitueix els mestres malalts, la Bressola continua
pagant més de 400.000€ de personal no docent (mainaderes,
personal de neteja, administració etc...) quan, per a les escoles
“públiques” aquest personal és assumit per l’administració.

Moltes entitats desapareixeran amb la crisi així com ha
passat amb moltes empreses. És responsabilitat de la direcció,
però també de cadascú de nosaltres, de fer per manera que la
Bressola la pugui superar i, si pot ser, en surti enfortida.
Comptem amb la solidaritat, la lleialtat de tots els amics, pares
d’alumnes, alumnes i personal demanant que , ara més que mai,
facin passar l’interès general per sobre dels interessos particu-
lars i que acceptin els esforços i els estalvis que siguin necessaris
per aconseguir els nostres objectius, recordant que tant els pares
com els mestres poden entrar en contacte amb nosaltres per a
qualsevol problema o per a qualsevol explicació.

Joan Pere Le Bihan i Rullan

EDITORIAL : 

Aquesta vegada, les presentacions geogràfiques i econòmiques van
anar a càrrec del Professor Joan BECAT (Universitat de Perpinyà) i
Elisenda PALUZIE ( Degana de la Facultat de ciències econòmiques
de Barcelona).

Els dos especialistes van posar de manifest que Catalunya
en general (nord i sud ) quedava apartada dels eixos principals de co-
municació ( TGV ) degut al centralisme dels dos estats , espanyols i
francès, que privilegien més l’interès de llurs capitals respectives que
el dels ciutadans en general. És doncs essencial que es vagin estren-
yent vincles entre les dues parts de Catalunya tant a nivell econòmic
com cultural i lingüístic per mor de contrarestar  aquest fet i , junts,
posar-hi remei.

Durant els debats, cada empresa va tenir ocasió de presen-
tar la seves activitats. Durant el dinar al Centre Pompeu FABRA de
la Bressola, es van evocar projectes particulars de col·laboració transfronterera. La Bressola així, pot servir de “passaport”
per a les empreses que es vulguin instal·lar de l’altre costat de la ratlla: una visió catalana i europea alhora.

CAP A UN ESPAI ECONÒMIC CATALÀ : troBada d’eMPreses 2010

17/05/2010

LA BRESSOLA MÉS ACTIVA QUE MAI.... LA CRISI A L’AGUAIT...
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El dijous 29 d’abril, tots els nens i nenes de la Bressola de Nyils van
anar a Tuïr a visitar la formatgeria  “ La pastura” (La Pastoure). 

De bon matí, tots els alumnes de maternal i de primària van agafar l’au-
tocar molt contents i disposats a passar el dia a l’aire lliure, amb la
sort que el temps els acompanyava. 

Quan van arribar-hi, van conèixer la família Denajar, que els guiaria
tot el dia per explicar-los en què consisteix la seva feina i presentar-los tots els animals que tenen a la formatgeria. També van tenir
l’ocasió de conèixer el petit Thibault, que serà alumne a la Bressola de Nyils l’any que ve. 

Tot seguit, vam fer dos grups per començar la visita. Mentre la maternal anava amb el pare d’en Thibault a veure
les ovelles i els porcs, els nens de primària van mirar un documental sobre el procés que cal seguir per fer el formatge. Després es
van intercanviar els papers de tal manera que tots els nens ho van poder veure tot i també van tenir l’ocasió de fer totes les pregun-
tes que els passava pel cap. Fins i tot, van poder tocar uns petits anyells de sis mesos que es mostraven molt porucs amb les belluga-
disses dels nens.

Abans de dinar, mentre es torraven les salsitxes, els nens van córrer pel camp al costat dels animals. Quan ja tenien la panxa
plena, i després d'haver tastat el formatge que la família Denajar ens va donar de postres, es van fer jocs a l'aire lliure i tothom s'ho
va passar d'allò més bé.

Abans de tornar cap a l'escola vam poder comprar diferents formatges i llet d'ovella, mmmmmm... estaven boníssims !!!

JOEL MANZANARES

PRESENTA LA BRESSOLA A CELRÀ

El cap de setmana del 1 i 2 de
maig en el marc de les festivi-
tats del municipi de Celrà, una

vintena de militants associatius han
muntat una carpa anomenada "El
Menjador solidari". Cada any els be-
neficis de l’activitat van destinats a
una associació que s’il·lustra en la de-
fensa de la llengua i la cultura catala-
nes. Enguany l’associació triada per
els voluntaris ha estat l’associació
Bressola de Catalunya Nord.

Els voluntaris que treballen
sota la carpa del menjador solidari
s’encarreguen de preparar menús,

servir-los i apuntar begudes. Cada
àpat poden arribar a servir fins a dos
cents àpats.

El dissabte a la tarda una
conferència de presentació de la
Bressola ha estat organitzada amb un
representant d’aquesta entitat en la
persona de Joel Manzanares director
de l’escola Bressola del Vernet a Per-
pinyà.
Una quarantena de persones van as-
sistir a la xerrada, presidida per Da-
niel Bertran regidor del municipi de
Celrà.

DRACS AL COL.LEGI

Divendres 18 de juny van venir al col·legi Pompeu Fabra tres ju-
gadors dels Dracs catalans : Gregory Munis, Thomas Bosc (capità
de l'equip) i Sebastien Rogain. Els vam acollir fent-los una presen-

tació general de la Bressola i del col·legi. Com que havíem preparat una
sèrie de preguntes per saber com és la vida d'un esportista professional,
vam aprofitar aquest moment més tranquil per fer-los-les. El bon ambient
va continuar al partit de rugbi que després vam compartir l'alumnat i l'an-
tic alumnat amb els professionals.
Per acomiadar-se, ens van signar alguns
autògrafs i ens vam fer fotos amb ells

perquè aquest instant tan emocionant ens quedés ben gravat a la memòria. 
Va ser una experiència que desitgem tornar a viure ben aviat. Donem les gràcies a tot
el club dels Dracs per la seva disponibilitat i per la simpatia que ens van demostrar i es-
perem que aquest primer contacte serà el principi d'un intercanvi ben enriquidor.

Nyils : 

ELS ALUMNES VISITEN LA FORMATGERIA.



4

El director general de la Bressola, Joan Pere Le
Bihan, i el vicepresident primer de l’Associació
d’Amics de la Bressola, Aleix Andreu, han parti-

cipat en la Conferència europea 'Diversitat Lingüística:
un Repte per a Europa', organitzada per l’Aliança Lliure
Europea al Parlament Europeu, a Brussel·les, el passat
4 de març de 2010. 
En el torn de paraules de la primera taula rodona mo-
derada per l’eurodiputat  Oriol Junqueras, en Joan
Pere Le Bihan ha intervingut per demanar a més del
reconeixement del català a la Catalunya del Nord el
reconeixement pel que fa a la televisió sense fronteres.
El secretari de Política Lingüística, Bernat Joan, en la
seva intervenció, ha presentat la ponència “Quan la
política interfereix la llengua: per què el català no és
oficial a Europa”. 
En el decurs de la conferència s’han celebrat dues tau-
les rodones més, una referida a les llengües minorità-
ries que corren el risc de desaparèixer i que no estan
reconegudes en els seus Estats, i una altra “Contra la
repressió lingüística de les persones que pertanyen a
una minoria”.

BRUSSEL.LES : La Bressola i els
Amics participen en la Conferència 

europea 'Diversitat Lingüística :
UN REPTE PER A EUROPA

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras, a la Casa de la Generalitat
de Perpinyà va anunciar l'arribada de 4     canals

de TV catalana en digital (al Rosselló però no a la resta de
comarques). Ho va fer davant de moltes associacions de
Catalunya Nord i de parlamentaris nord-catalans o de llurs
representants. Recordem que tots els parlamentaris cata-
lans hi han donat suport així com el Consell General dels
Pirineus Orientals (ens felicitem que tant la dreta com l'es-
querra ajudin aquest projecte de país.) 
Recordem que d'ençà del 1984 la Bressola va treballar molt
tant amb el Joan Saqués (delegat de la Generalitat a Girona)
com amb el Ministre Louis Mexandeau per permetre l'arri-
bada a Perpinyà de TV3 i posteriorment de Canal 33. L'as-
sociació Alentorn de Prada va permetre , amb el Senador P.
Blanc, l'arribada de TV3 al Conflent. I, darrerament la Bres-
sola ha anat sensibilitzant els elegits de Catalunya Nord així
com els candidats a les regionals per obtenir aquest suport
indispensable de la representació democràtica per a donar
cobertura política a l'arribada de TVC en digital.
Evidentment, ara queda pendent la cobertura de la resta del
territori.(Conflent, Vallespir, Costa Vermella ). Treballarem
perquè cap nord-català es quedi privat de TV digital en la
nostra llengua, amb tots els elegits que ho
vulguin així com amb les persones i enti-
tats que ho desitgin

TELEVISIONS CATALANES
EN DIGITAL AL ROSSELLÓ.

29.03.2010

5.03.2010

E
l dijous 3 de maig 2010, el Sr Eric DELHERBE, l’entrenador de la rugbi

lliga i seleccionador de l’equip nacional de Catalunya, va venir al col·legi

Pompeu Fabra de la Bressola. Ens va contar la historia del rugbi a 13.

Vam mirar un curt metratge que van fer els dragons sobre els valors del

rugbi. « Hem de treballar molt i fer molts esforços per esdevenir un Drac »

aquell és el missatge que ens volien fer passar. « Crec que dins aquest vídeo

veiem tot el rugbi, ens ensenya el respecte, la disciplina, l’actitud. Cal tenir totes

aquestes virtuts per jugar a rugbi, perquè són aquests els valors del rugbi» va

dir el Sr DELHERBE. Després van anar practicar a l’estadi. Vam fer jocs de pas-

sades, vam aprendre com fer un retingut,... Malgrat la calor va ser molt divertit.

A fi de tarda vam fer una petita entrevista al Sr DELHERBE. 

«  Quants entrenaments feu a la setmana ? - Normalment dos o tres entrena-

ments per setmana. - Quins són els punts essencials per tenir un equip solidari ?

- Cal que tothom sigui company a fora i durant els entrenaments, sobretot els

jugadors amateurs. - Què feu als entrenaments ? - Fem un balanç del partit. »

Vam passar una tarda molt agradable.

Alumnes del col·legi Pompeu FABRA

ENTRENADOR NACIONAL CATALÀ DE RUGBI 
A XIII A AL COL·LEGI DE LA BRESSOLA azertyuiop��mlk
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L’Assemblea es va fer al Col·legi Pompeu FABRA, En Miquel MAYOL va exposar els seus motius: desitja poder-se dedicar a altres activitats i el seu càrrec no li ho
permetia. Va subratllar que no existia cap mena de desacord, ni amb el Consell d’Administració ni amb el Director General.

A continuació es va procedir a l’elecció del nou Consell que queda així:
President : Gerard Thorent Vicepresident : Joan Gauby 
Secretari : Andreu Balent Tresorer : Felip Dorandeu 
Vocals : Sofia Solà, Miquel Mayol, Pere Gurguí, Joan Ridaura, Miquel Morera, Gilbert Crabié 
Es va confirmar en Joan Pere Le Bihan al seu càrrec de Director General.

El nou Consell consta d’onze membres (l’anterior en tenia 7). Agraïm la presència dels representants dels “Amics de la Bressola”, Ricard GENÉ, Aleix AN-
DREU i Montserrat HIGUERAS, que es van desplaçar des de Barcelona i Vic per assistir a la reunió. Donem també la benvinguda als nous membres de l’assemblea !

Després de fer un repàs de la situació de creixement de la Bressola i de les dificultats per atendre totes les peticions, l’Assemblea es va acabar al voltant
d’un aperitiu...

UN NOU PRESIDENT PER LA BRESSOLA. 21.01.2010

BECKER NETTOYAGE
Neteja Ecològica

Vidres Escales
Cellers i Soterranis

Desinsectació i Desinfecció
Zones verdes

06 50 04 60 16 - 04 68 59 99 47

Està esdevenint un tradició : la Bressola, ja fa uns anys, organitza la trobada fes-
tiva i musical de les escoles de banda i banda de la "ratlla". Com els anys an-
teriors hi havia força mainada de les escoles de banda i banda de la frontera. 

Han cantat i ballat plegats i s'han adonat que compartien una
mateixa llengua i una mateixa cultura.  Van obrir l'acte el
Director General de la Bressola així com els Batlles
d'Alp, Bolvir i la Guingueta. La Sònia Ferraro directora

del Centre de Càldegues va donar la senyal per engegar. 

La mainada s'ho va passar d'allò més bé 

FESTA de les escoles cerdanes 22.05.2010

Joan-Pere Le Bihan, Sònia Ferraro, directora, Isabel Vidal, 
JJ Fortuny, batlle de La Guigueta, Jaume Cosme, batlle d’Alp, Bartomeu Baqué, batlle de Bolvir.

El dissabte 12 de
juny en el pre-
ciós decorat del

jardí del Pessebre, els nins i nines de LA BRESSOLA de Prada, sota el
paraigua del seu equip pedagògic van representar un fabulós especta-
cle musical de l’obra del Petit príncep d’Antoine de Saint Exupéry.
De la descoberta a la lectura de l’obra, passant pel guió, la composi-
ció i la realització, ho van orquestrar tot.
Tots, dels més petits (petita-petita secció) fins als més grans (CM2)
van llegir, resumir, explicar, jugar, representar i cantar aquesta magnífica
obra.
Una matinada que se va passar en cançons i en veritable espectacle
digne d’una comèdia de Broadway.

Moltes gràcies.

El petit príncep
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PERPINYÀ : CARTA MUNICIPAL PER LA LLENGUA CATALANA

Propòsits previs
Els fonaments democràtics d'una política lin-

güística i de reconeixement oficial de la llengua cata-
lana se basen en els elements següents :

En primer lloc convé afirmar que
1.        La política de promoció de la llengua catalana
no va pas dirigida en contra de la llengua francesa ; la
reconeixença del català i el bilingüisme no posen en
causa l'existència i l'oficialitat del francès.
2.        La política lingüística a favor del català se basa
sobre la incitació i l'encoratjament, i no pas sobre l'o-
bligació. Ningú és obligat d'aprendre el català.
3.        La llengua catalana és a l’encop patrimoni i mitjà
d'expressió de tota la població perpinyanesa

La reconeixença del català i la política lingüís-
tica a favor del bilingüisme se basen sobre els principis
universals del respecte de la diversitat i de la igualtat
entre totes les llengües. Aquests principis 
figuren a la Declaració Universal dels Drets Humans : «
L'universalisme s'ha de basar en una concepció de la
diversitat lingüística i cultural que superi a l'encop les
tendències homogeneïtzadores i les tendències a l'iso-
lament factor d'exclusió.»

També a la Carta Europea de les Llengües Re-
gionals : « La protecció de les llengües, algunes de les
quals són en perill de desaparició, contribueix a man-
tenir i a desenvolupar les tradicions i la riquesa cultural
de la humanitat. »

Al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
i a la Convenció de Drets Humans i de les Llibertats Fo-
namentals del Consell d’Europa : « El dret de practicar
una llengua regional o minoritària, dins la vida privada
o pública, constitueix un dret imprescriptible. »

Dins la resolució del Parlament Europeu (4 de
setembre 2003) : « El respecte de la diversitat cultural
i lingüística és un dels principis fonamentals de la Unió
Europea reconegut per l'article 22 de la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea. »

A la Constitució francesa, l’article 75-1 institueix
que « Les langues régionales appartiennent au patri-
moine de la France ».
Preàmbul

La llengua catalana, nascuda fa més de 1000
anys a les nostres terres, constitueix un tret bàsic de la
identitat, del patrimoni i de la riquesa viva de Perpinyà.             

Per respectar la seua responsabilitat davant la
història i responent a la voluntat social dels seus ciuta-
dans, la Fidelíssima Vila posa en plaça una Carta mu-
nicipal per la llengua catalana.       
Article 1

El Consell Municipal de Perpinyà reconeix ofi-
cialment, a costat de la llengua francesa, el català com
a llengua històrica de la Vila.

Conscient de les seues responsabilitats, el Con-
sell Municipal de Perpinyà, a través de la Carta munici-
pal per la llengua catalana i del Pla municipal de
política lingüística, i cercant la més ampla col·laboració

amb els partenaris concernits (institucions, associacions,
persones i entitats), s'engatja per tal de perennitzar la
llengua catalana. 
Article 2

Els objectius  de la Carta municipal per la llen-
gua catalana són els següents:
         Garantir la pervivència i la transmissió de la
llengua catalana, és a dir d'inversar la tendència de pèr-
dua de locutors en català ;
         Permetre l'ús del català per cada perpinyanès
que ho vol : aprendre, sentir, parlar i llegir el català .
         Assegurar la presència de la llengua catalana en
els diversos camps de la vida pública i social de Per-
pinyà, a través del desenvolupament del bilingüisme ;
         Contribuir a la integració dels nous habitants i
participar a la cohesió social i al desenvolupament eco-
nòmic del país, a través del respecte de la personalitat
lingüística i cultural catalana.
Article 3 

La Carta municipal s'aplica segons un Pla mu-
nicipal de política lingüística que segueix cinc eixos :  
1.        ensenyament ;
2.        servei a la infància ;
3.        senyalització ;
4.        serveis públics i ús social ;
5.        mitjans de comunicació.
La Carta Municipal se posa en aplicació gràcies a tots
els agents de la Vila de Perpinyà. 
De manera general, tots els serveis i organismes muni-
cipals (administracions, regidories, entitats partenàries
i empreses associades, estructures supramunicipals) han
d'integrar la dimensió de la llengua catalana en llurs
funcions i atribucions, especialment per tot el que con-
cerneix la comunicació amb el públic i la senyalització.
La Vila de Perpinyà s’engatja a promoure l’adopció de
la Carta Municipal per la Comunitat d’Aglomeració i ga-
ranteix la seua aplicació dins el quadre comunal tan
com el text no ha estat adoptat per l’Aglomeració.
Article 4

L'ensenyament és el punt clau de la política lin-
güística municipal : és el mitjà bàsic i indispensable a la
transmissió del català a les joves generacions.

La Vila de Perpinyà se fixa com a prioritat els punts
següent :
1.         Donar suport a un Pla d’obertura de classes bilin-
gües i immersives ;
2.         Desenvolupar l’accés de tots els alumnes a la sen-
sibilització i l’aprenentatge de la l llengua catalana
3.         Acompanyar el desenvolupament de l’ensenya-
ment associatiu immersiu ;
4.         Mesurar regularment la demanda social d’en-
senyament bilingüe ;
5.         Desenvolupar la informació a les famílies ; 
6.         Desenvolupar la formació per a adults i perso-
nals municipals.
Article 5

Servei a la Infància.  La Vila de Perpinyà pren
en compte la difusió del català en les activitats del Ser-

vei a la Infància : Infància i Lleure, Petita Infància, Acció
socioeducativa.

En particular, se desenvolupa l’ús del català a
les guarderies, segons els diversos models existents :
estructura immersiva, centre bilingüe o intervencions
en català.
Article 6

La senyalització. Perpinyà integra el principi ge-
neral de bilingüisme i/o presència del català a tots els
suports senyalètics, equipaments i infraestructures de
competència municipal. Han de prendre en compte
aquest principi :            
         els serveis municipals 
         els organismes i entitats paramunicipals o su-
pramunicipal.
         les altres entitats finançades o contractades per
la Vila.

La Vila estableix convencions amb les altres ins-
titucions per aplicar aquests principis a la senyalització
no municipal present sobre el territori de la comuna.
Article 7

La llengua catalana no se limita pas a una dis-
ciplina escolar. La seua presència a tots els nivells de la
vida pública i social ha de ser garantida i encoratjada.
En aquest punt, el rol de la col·lectivitat municipal és
determinant per tal d'assegurar la vida efectiva de la
llengua catalana en la realitat quotidiana.
Article 8

La pervivència i l'ús de la llengua catalana és
inconcebible sense una presència i una difusió perma-
nent als mèdies moderns (premsa, ràdio, televisió, in-
ternet).

En el camp essencial avui dia dels mitjans de co-
municació, la Vila dóna suport a la presència de mèdies
en català a Perpinyà (públics i privats, de Catalunya
Nord o de la resta dels Països Catalans), garanteix la
presència del català als mitjans i suports de comunica-
ció municipals, organitza l'existència de mèdies muni-
cipals propis en català (magazine, siti web).
Article 9

Aqueixa Carta municipal per la llengua catalana
aprovada pel Consell Municipal de Perpinyà, traça les
orientacions principals del reconeixement oficial de la
llengua catalana per la Vila. Se posa en aplicació se-
guint el Pla municipal de política lingüística elaborat
per l'Institut Font Nova, amb l’assessorament de l’Insti-
tut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Per-
pinyà, aprovat pel batlle.

Votada el 10 de juny per unanimitat, la Carta va ser presentada pel President de l'Insitut Font Nova arran d'una reflexió a la qual va participar N'Eva Bertrana de la Bressola
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Dissabte 12 de juny, per primera vegada a Carcas-
sona tenia lloc el Total Festum, festa occitano-
catalana organitzada per la Regió Llenguadoc

Rosselló. 
Després de la instal·lació de les parades, a les 11h van
començar les animacions amb actuacions de grups de te-
atre de carrer occitans : las 'vielhas", la policia occitana de
proximitat ... i actuacions musicals de la Horde i els Ge-
gants del Sud seguit d'una ballada de sardanes amb la
cobla Tres vents i actuació dels Castellers de Barcelona
que va ser molt aplaudida. Malauradament a les 18h30 va
començar a ploure i la festa es va aturar, les actuacions
de la nit van haver de ser anul·lades. Malgrat les     incle-
mències del temps, les representants de La Bressola
guardem un molt bon record d’aquesta diada tant per la
gent que es va interessar per nosaltres, com per l’am-
bient festiu.

TOTAL FESTUM

A CARCASSONA

Les meves cites de bellesa
Carrer Aragó 8 - Tuïr - 04 68 53 17 89

SEM AL MàXIM !
Com se sap el nombre d’Amics

possible a una pàgina de Facebook és

limitat a 5.000.

La pàgina de Facebook de la 

Bressola ja ha arribat a aquest límit !

Demanem paciència a les

nostres futures amistats perquè s’es-

perin que creem una altra pàgina

d’Amics... D’aqui a poc temps la farem

... i podrà créixer de nou el nombre

d’Amics d’internet de les  escoles de la

Catalunya del Nord !



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
pr

em
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26
 0
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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 


