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J o r d i  P u j o l  v i s i t a  L A B R E S S O L A

Aprofitant l'avinentesa de la conferència sobre
Europa que va fer a la sala Lido, l’expresident de la
Generalitat Jordi Pujol i Soley va visitar l'escola LA

BRESSOLA de Prada de Conflent el dissabte 12 de març 

El Director General, Joan Pere Le Bihan va exposar
el sistema de verticalitat de les classes que permet de
millorar la immersió lingüística. Així mateix, també li
va exposar que l’important creixement de les escoles
dels darrers anys, sens dubte, motiu de satisfacció, és
alhora font de dificultats, tant pel que fa a la necessi-
tat de trobar nous locals, com de finançament per fer
front a les noves contractacions. 

També , li va expressar, en nom de LA BRESSOLA, el
seu profund agraïment pels ajuts rebuts del Govern de
Catalunya durant els seus mandats, sense els quals LA

BRESSOLA no seria avui el que és.

Una alumna del centre secundària, que el President
Pujol va contribuir a crear de manera determinant, va
lliurar a Jordi Pujol i a la seua esposa Marta
Ferrussola un ram de flors decorat amb els colors
catalans. 

En acabar la visita tots dos varen mantenir converses
informals i disteses amb els pares i mestres presents.

U n  c a m p i ó  d ’ E u r o p a  a  L A B R E S S O L A

Però la cosa no s’acaba aquí. Aquest mes de març
encara ens havia de dur altres visites de la primer
nivell. 

Tot un campió d’Europa, un dels pilars del Dream
team de l’handbol, un home que està orgullós de la
seva catalanitat, Enric Masip, va visitar les escoles
de Prada, el Soler, Nyils i St.Galdric.

El President Pujol i la seva esposa, Marta Ferrussola, escolten
les explicacions de Joan Pere Le Bihan, mentre l’alumna de la
secundària, Sílvia Thorent els lliura un ram de flors en senyal
d’agraïment i benvinguda.

«La presència d’Enric Masip, campió
d’Europa d’handbol amb el F.C.

Barcelona, va ser un moment molt
especial per a la mainada de Prada,

el Soler i Perpinyà»

V i s i t e s  d ’ a l t  n i v e l l



duent a terme a centenars d’escoles de Catalunya (ha
concernit uns 10.000 alumnes), entre les quals les de
LA BRESSOLA.

El dijous 17 de març, amb el President de la Fundació
Jordi Penas, va protagonitzar aquesta activitat al
Col·legi secundari del Soler, així com a les escoles
primàries del Soler i de Prada.

El dimarts 22 de març la mateixa activitat tingué lloc
a les escoles de Nyils i Sant Galdric (Perpinyà) 

Aquesta campanya sensibilitza els alumnes de
Catalunya envers els diferents valors dels quals l’es-
port és i ha de ser portador com a exemple a seguir
tant a l’escola, com a la família i a la vida en general,
com són ara: l’amistat, la companyonia, l’honestedat,
la humilitat, l’esforç, l’esportivitat, la integració, el
respecte, la solidaritat, la responsabilitat i el compro-
mís. Aquests valors són els que promouen els mestres
de LA BRESSOLA. L’ajuda de l’Enric Masip i del F.C.
Barcelona els dóna una dimesió molt més important.

Finalment no és balder de dir que una de les imatges
que s’estan emprant per ressaltar el valor de la inte-
gració és, precisament, la dels alumnes de LA

BRESSOLA al Camp Nou, que ja han vist més de
10.000 escolars catalans.

Enric Masip, va ser durant cinc anys capità de l’e-
quip d’handbol del F.C. Barcelona. Amb el Barça ha
guanyat 53 títols , ha estat 186 vegades internacional
i ha marcat 1690 gols!

Ara participa, en el marc de la Fundació del F.C.
Barcelona, a la campanya Joc Net i Esport que s’està

«L’amistat, la companyonia, l'honeste-
dat, la humilitat, l’esforç, l’esportivitat,
la integració, el respecte, la solidaritat,

la responsabilitat i el compromís» 

V i s i t e s  d ’ a l t  n i v e l l

Enric Masip, un campió d’Europa orgullós de la seva catalanitat. 

El 2 de desembre passat vam poder
compartir sopar-tertúlia a Barce-
lona amb Joan Pere Le Bihan,
director general de LA BRESSOLA.

La intervenció del Joan Pere va allargar-se fins més
enllà de la mitjanit, esperonat per l’interès dels assis-
tens, i va versar sobre diversos temes: des dels durs
orígens de la Bressola, l'any 1976 quan el prestigi de
la llengua era nul, fins als nostres dies, en què es pro-
posa la possibilitat d'aplicar l'exitós sistema d'immer-
sió lingüística de la Bressola a les escoles de la resta
de Catalunya ara que es diu que el català perd presèn-
cia als patis.

També es va tractar de  les previsions d’obertura de
noves escoles després de la concentració d'esforços en
l'institut de secundària del Soler.

Una vintena llarga d’assistents, provinents de diversos camps
professionals, com advocats, editors i economistes, van escoltar
amb molt d’interès les explicacions de Joan Pere Le Bihan sobre
el passat, el present i el futur de la Bressola. 

S o p a r  a m b  l ’ A C P





L’associació de mares i pares d’alumnes de La
Bressola del Soler Tots Endavant, de recent creació,
s’està mobilitzant. L’objectiu és ajudar al finançament
dels projectes de l’escola i obrir-la al poble. 

Al desembre van participar activament en el mercat
de Nadal de la vila (vegeu-ne una imatge sota aques-
tes línies).

Va tenir molt d’èxit la venda de productes nadalencs
elaborats pels propis pares i mares de l’escola. 

Al març, han participat al carnaval del Soler, elabo-
rant una gran carrossa amb un drac i  tots els alumnes
anaven disfressats de Sant Jordi, princeses i roses,
representant La llegenda de Sant Jordi.

que si bé mai havien vist amb gaire bons ulls una
escola catalana, fins ara la contemplaven amb una
certa displicència. 

Aquests fets fan encara més ugent i important la
necessitat de consolidar una base social sòlida i ferma
de LA BRESSOLA, a banda i banda dels Pirineus, que li
permeti de donar resposta a les demandes socials (si
no s’obren més centres, és per manca de mitjans)
alhora que la protegeixin dels possibles vaivens o
entrebancs polítics, tant a la Catalunya del Nord, com
a la Catalunya autònoma.  

En aquest context, la tasca dels Amics i de la
Fundació es revelen més importants que mai: cal
assegurar una fortalesa econòmica que permeti bastir
unes perspectives de creixement i d’estabilitat i que
en garanteixin la independència.

El passat mes de febrer es va celebrar l’Assemblea
General Ordinària dels Amics de la Bressola, a la seu
dels Escoltes Catalans. 

Es va aprofitar la renovació de càrrecs per ampliar la
Junta de govern, amb la incorporació del Sr. Oriol
Sans, que des de feia uns mesos col·laborava molt
activament amb l’entitat en qualitat de soci actiu. 

Després de l’aprovació dels comptes, i de la presenta-
ció de la memòria d’activitats, el Director General de
LA BRESSOLA, Joan Pere Le Bihan, va exposar als
presents la marxa de les escoles, amb especial èmfasi
per la secundària. Un dels aspectes més destacables
de la seva ponència fou el fet que, degut al creixement
dels darrers anys de l’entitat (en alguna vila, LA

BRESSOLA és a un pas de convertir-se en la primera
escola del municipi, per davant de les escoles france-
ses), ha tingut un doble efecte: 

D’una banda, i molt especialment arran dels convenis
amb el Barça i la USAP, el coneixement i la simpatia
per LA BRESSOLA no han parat de créixer, fet que es
reflecteix en les moltes demandes que rep l’associa-
ció per tal d’obrir escoles en molts municipis on enca-
ra no  és present, o en les llistes d’espera, que no
paren de créixer, i que enguany ja van arribar als 120
alumnes. 

Però d’altra banda també és important no passar per
alt que s’ha detectat un augment de les reticències per
part de sectors immobilistes de la societat francesa,

A s s e m b l e a  2 0 0 5

T o t s  E n d a v a n t a m b  L a  B r e s s o l a  d e l  S o l e r



ODILA VIDAL, EXALUMNA DE LA BRESSOLA. ACTUALMENT TRE-
BALLA A LA CASA DE LA GENERALITAT. SABER CATALÀ LI HA

OBERT MOLTES PORTES PROFESSIONALS.

Hola, abans que res, et voldries presentar?

Me dic Odila Vidal. Tinc 24 anys i visc a Pollestres
(Rosselló).

A quins anys vares anar a LA BRESSOLA? 

Vaig entrar a la Bressola als 2 anys i m’hi vaig estar
fins als 10. Doncs he conegut LA BRESSOLA dels anys
83 al 91.

Que és el que recordes amb més intensitat d’a-
quells anys? 

El sentiment que m’ha quedat és que per mi LA

BRESSOLA és com una segona família. La relació que
es va establir amb els alumnes i els professors era
molt intensa i càlida fins al punt que cada vegada que
retrobo un ex company de classe és com si veiés un
germà meu.

Actualment, utilitzes el català? I en quins àmbits? 

Utilitzi el català a la meva vida professional, ja que
treballi a la Casa de la Generalitat de Catalunya a
Perpinyà. El fet de parlar i escriure el català em va
facilitar trobar aquesta feina, ja que parlar català era
un requisit imprescindible. A Catalunya del Nord hi
ha pocs llocs de treball on el català és imprescindible
però cada vegada hi ha més empreses que valoren el
domini del català per cobrir un lloc de treball. Parlar
català és avui una competència més reconeguda pro-
fessionalment, aquí.

En el familiar no el fas servir? 

Malauradament en l’àmbit familiar no utilitzo el cata-
là. De les meues germanes sóc l’única que vaig anar a

LA BRESSOLA i el meu marit és del nord de França. És
per aquest motiu que per mi és doblement important
el fet de poder treballar en català.

Com valores l’augment de la demanda que hi ha a
la Catalunya del Nord d’ensenyament en català? 

Jo ho valoro molt positivament es clar, penso però, que
encara n’hi hauria d’haver més de demanda. Crec que
és molt important que la mainada conegui les seves
arrels i, sobretot, la seva llengua. Cal deixar de pensar
que el català és una llengua de segona categoria.

Hi ha families que potser encara no se decideixen
a portar llurs infants a LA BRESSOLA. Què els
diries? 

Una mica el que deia abans: anar a LA BRESSOLA és
reforçar la seva identitat, perquè a més de la llengua
hi ha el teatre, els contes, les cançons... tot el que fa
part d’una cultura d’un país que jo mateixa no hauria
conegut sense LA BRESSOLA. A més conèixer la llen-
gua t’obre portes a nivell professional.

Per acabar: un consell a totes i tots els que treba-
llen per LA BRESSOLA?

Que continuïn amb la tasca que estan realitzant, que
és molt important per al desenvolupament de la iden-
titat catalana a la Catalunya del Nord i que no se
perdi mai la filosofia de LA BRESSOLA, el caliu i la
seva originalitat.

Encetem aquesta secció amb unes entrevistes que aparei-
xeran reglarment al nostre butlletí. 

Hi coneixerem des d’antics alumnes, fins a antics mestres,
pares i mares de LA BRESSOLA; i també donarem veu a
diversos testimonis que han dedicat gran part de la seva
vida a ajudar a mantenir viva la llengua catalana, arreu dels
territoris d’on és pròpia.  

Recuperar el nostre passat representa, avui, el valor i la
força més important per créixer i projectar-nos cap al futur. 

Te s t i m o n i s

«Cada vegada hi ha més empreses
que valoren el domini del català per

cobrir un lloc de treball» 

«Crec que és molt important que la
mainada conegui les seves arrels i,

sobretot, la seva llengua» 

Odila Vidal. Exalumna de LA BRESSOLA.



L ’obra

Una dona t’escriu és el títol senzill, obvi i nogens-
menys impertinent de la seva última obra. Consta amb
quinze texts de cinc a deu pàgines, historietes o sai-
nets, aventures que l’autora alça a un molt alt nivell
de dignitat estilística. Tretes, es podría dir, de la mina
no sempre planera o aurífera del cada dia social, pro-
fessional, familiar o íntim. Del cada dia, o del record,
i també de la ficció fantasiosa. Es poden llegir en con-
tinuació o per separat. Dic llegir …texts d’avui i uns
quants més…  primerencs : L’ós i aquesta Cantata
per a una cigala queca. Els panellets d’amor i aques-
ta senyoreta Elvira. L’ordinador amb cap de poma
verda [de la poma al poema, quanta distància ?] i
aquests ulls clars com aigua de neu.... No, no és pas
res ! Llegiu.

El plaer d’escriure. El plaer de contar amb aquesta
prosa talment personal, talment inquieta, desabrigada
de tants tòpics amb els quals alguns, aquí i allà, es fan
una tarja fàcil i còmoda en el món de l’edició...

Jaume Queralt

L ’autor
Renada Laura Portet conrea d’ençà d’anys amb
excel·lència diverses vies literàries. De l’assaig
al teatre, de la poesia a la prosa. I, altra vegada,
l’autora nostra veu el seu front cenyit de llorer,
guardonada amb el Ramón Juncosa de narra-
cions curtes 2004, pel recull Una dona t’escriu.
Pel conjunt de seva obra i les seves valuoses
aportacions a la toponímia rossellonesa ha estat
condecorada, també el 2004, amb la Creu de
Sant Jordi, de les mans mateixes del President
de la Generalitat de Catalunya.

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

acceptar aqueixa lletra va en contra de la República i
la llengua francesa, un «tret essencial de la nació».
Més enllà de l’anècdota individual, aquest afer és
característic de l’apartheid lingüístic en vigor a
França, i que tant afecta l’ensenyament del català.
Encara el mes passat, diputats i senadors que modifi-
caven la constitució van rebutjar el reconeixement de
les llengües dites «regionals». França viu en un règim
d’exclusió lingüística que no tolera cap altra llengua
que el francès. Al començament del segle XX, la
República va efectuar la separació de l’Església i de
l’estat. Seria hora que a l’Europa unida del segle XXI,
França respectés la pluralitat lingüística i els drets
humans culturals del seu territori, fent efectiva, per fi,
la separació de la llengua i de l’Estat. Martí i el seu
accent podrien contribuir a fer recular la intolerància
francesa envers el català.

Alà Baylac Ferrer

L’ACCENT CATALÀ DE «MARTÍ» AL TRIBUNAL EURO-
PEU DELS DRETS HUMANS

Després de 5 rebutjos d’escriure el nom de Martí amb
la seua ortografia correcta (successivament l’estat
civil de Perpinyà, el procurador de la República, el tri-
bunal de Perpinyà, la cort d’apel·lació de Montpeller,
la cort de cassassió de París) avui dia, al cap de 7 anys
de procediments judicials, els pares del nin esperen el
resultat del Tribunal Europeu dels Drets Humans
per poder en fi obligar l’administració a admetre l’ac-
cent damunt de la i del seu nom. 

El motiu reiterat de refús de l’administració és que la
«i» accentuada «no és un caràcter francès» (sic) i que

«Acceptar aqueixa lletra va en contra
de la República i la llengua francesa» 

E l  « C a s  M a r t í »

R ú b r i c a  l i t e r à r i a



Vols saber quins ajuntaments ens ajuden? 

Vols saber on tenim les escoles?

Vols conèixer millor la nostra pedagogia? 

I la història de la Bressola?

Vols saber més coses de la immersió lingüística?

No saps com ens pots ajudar?

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

Com ja havíem anunciat en anteriors butlletins, els
Amics de la Bressola hem estat presents en diversos
actes al carrer, tals com la mostra d’entitats que va
tenir lloc per tercer any durant la Diada, al passeig de
Lluís Companys, organitzada amb gran professionali-
tat pel col·lectiu Gent de la Terra, i que va aplegar
més de cent entitats d’arreu dels Països Catalans. 

També vam ser presents a la mostra d’Associacions
de Barcelona que es va fer a la Plaça de Catalunya al
llarg dels tres dies de la Mercè. Pel nostre estand
(vegeu la foto) hi va passar gent amb una gran diver-
sitat de procedència i interessos, la qual cosa ens va
permetre fer arribar l’existència de la Bressola i de la
Catalunya del Nord, a un públic al qual generalment
no hi tenim accés, alhora que ens va servir per vendre
el nou material de marxandatge de la Bressola. Un
èxit especial el van tenir les samarretes de noia (que
també podeu adquirir a través de la web dels Amics,
www.amics-bressola.tk).

Cal dir que aquests actes, que són de vital importància,
requereixen un esforç humà molt gran que no sempre
estem en disposició de fer; és per això que us animem
a col·laborar amb nosaltres, i a participar activament en
la vida de l’entitat. Alhora aprofitem l’avinentesa per
manifestar el nostre agraïment a tots aquells i aquelles
que van venir a donar-nos un cop de mà.

Si ja sou socis dels Amics, penseu de fer-vos-en o
simplement en sou simpatitzants, podeu considerar la
possibilitat d’implicar-vos més en la feina dels Amics
a la vostra comarca. La implantació territorial dels
Amics de La Bressola és molt important de cara a la
consolidació del nostre projecte. Hi ha moltes tasques
que podeu dur a terme; us en proposem algunes: 

• Assegurar la distribució del butlletí de la Bressola
als indrets més destacats 

• Ajudar-nos en les campanyes als ajuntaments de la
comarca que no s’hagin adherit a la Bressola, o fer
el seguiment dels que ja són socis.

• Donar notorietat a la Bressola a l’àmbit de la
comarca: promocionant col·loquis, exposicions,
contactes i articles a la premsa local, etc. 

• Facilitar l’adhesió de nous socis (tant de persones
individuals, com d’institucions i empreses). 

Des d’Amics de la Bressola us donarem tot el suport
per a portar a terme qualsevol d’aquestes iniciatives,
o d’altres. Si teniu ganes de col·lborar, poseu-vos en
contacte amb nosaltres!

Pere Porrà, nord-català resident a Mollet, membre de la Junta
dels Amics de la Bressola, davant de la parada que es va mun-
tar a la Plaça de Catalunya de Barcelona, per la Mercè.

C r i d a  a l s  s o c i s

L A B R E S S O L A a l  c a r r e r



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 Conferències 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

F e s - t e  s o c i  d e l s  A m i c s  d e  l a  B r e s s o l a !
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. 


