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

La Bressola ha començat el curs amb un somni

complert: la posada en marxa d'un nou centre

de secundària que situarà l'ensenyament en ca-

talà a la Catalunya Nord a l'alçada que mereix.

En aquesta edició del butlletí us informem al de-

tall de la inauguració del nou edifici i de llurs ca-

racterístiques.

*La Fundació puntCAT fa una donació d'ordina-

dors a la Bressola *La Bressola comença el curs

amb un increment dels efectius *Ernest Mara-

gall visita la Bressola *Musiquetes per la Bres-

sola assoleix un gran ressò

Un Col·legi de somni !
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Cultural, el representant dels Dragons Catalans...

32 anys d’esforços es plasmaven a la mirada de tots,
concretats per l’obra de l’empresa FONDEVILLE que tan bé
i tan ràpidament ens ha construït l’edifici amb tots els ets i
uts! Mediateca, aula de química, un magnífic edifici que des
del 2 de setembre cobra vida amb un gran equip docent i
uns alumnes cada cop més nombrosos. El suport de la Gene-
ralitat i del seu Vicepresident, el de l’ajuntament del Soler
amb el seu Batlle, el dels Amics de la Bressola han estat de-
terminants perquè la Bressola pogués fer aquesta passa que
li fa canviar de dimensió...però hem de recordar també totes
aquelles persones que durant 32 anys han fet la vida de la
Bressola: tots els seus treballadors, docents, directius, mai-
naderes, senyores de neteja i totes les famílies que, a més
de confiar amb aquesta casa durant tants anys han contri-
buït tant amb diners com sovint amb feina i sacrificis.
Entre tots fem història i com el Vicepresident inaugurant
aquest nou Centre hem sentit que “el jorn de glòria és arribat!”.

Una inauguració de somni per
un Col·legi de somni.

Amb més de 300 persones, un reguitzell d’altes
personalitats, al capdavant de les quals el Vicepresident,
Josep Lluís CAROD ROVIRA, el President Jordi PUJOL,

l’Inspector d’Acadèmia Jean Luc BENEFICE, el Batlle diputat
del Soler, Francesc CALVET, el diputat rossellonès Daniel
MACH, el President dels Amics de la Bressola Ricard GENÉ,
el nostre amic Josep COLOMER , ànima del projecte, la inau-
guració del nou Centre d’ensenyament secundari de la Bres-
sola va transcórrer com un veritable somni. L’Inspector
d’Acadèmia, Sr. BENEFICE ho va recordar acabant el seu par-
lament amb la frase deMartin Luther KING : I HAVE A DREAM!”.

Molts hi eren, pares d’alumnes, alumnes, exalumnes, amics,
Directora Nadege MALLAFRÉ , President i fundador Miquel
MAYOL, Director General Joan Pere LE BIHAN amb
Eva BERTRANA, expresidents de la Bressola : Lluís BARRIERE
(que acollí la primera escola a la seua clínica l’any 76),
Joan Miquel FORCADE, Jaume ROURE, Vicepresident de
l’aglomeració i exsecretari de la Bressola, Pierre GINABAT,
director de l’Indépendant, el cantant rossellonès
Jordi BARRE, l'escriptor Pere VERDAGUER, en Vicent
SANCHÍS, exdirector de l'AVUI i Vicepresident d'Òmnium

COL·LEGI POMPEU FABRA :

Josep colomer, Francesc Calvet i Josep Luís Carod
Rovira destapen la placa commemorativa

COL·LEGI POMPEU FABRA
1.150 M2 - Capacitat 180 alumnes
8 aules de 40 m2 amb connexió Internet - 4 tallers
1 Mediateca amb 24 ordinadors - 1 aula de química
1 menjador autoservei per 90 alumnes -
1 Sala de professors - 1 Infermeria - 3 despatxos.
1 terreny de bàsquet / handball - 1 hort



El centre de secundària de la Bressola Pompeu
Fabra ha començat el nou curs amb l'em-
branzida que dona l'estrena de les noves ins-

tal·lacions. Els alumnes i un renovat equip docent
han comprovat des del primer moment la millora
de les condicions d'estudi i de treball que repre-
senta l'edifici de nova construcció, en relació amb
les aules prefabricades que tenia fins el curs passat
el centre.
Com a novetats principals del curs podem destacar
la inclusió de dues noves assignatures, la informà-
tica i el teatre, i un nou laboratori. El teatre i la in-
formàtica s'han afegit al programa docent amb la
intenció de completar al màxim la formació dels
alumnes. La informàtica s'imparteix a la mediateca
del centre, on cada alumne pot disposar d'un or-
dinador, i el teatre en un dels tallers de què dis-
posa l'edifici. I el nou laboratori, equipat amb tot

el materials necessari, permet d'incrementar no-
tablement l'experimentació a les classes de quí-
mica.
A l'assignatura d'educació física també hi ha hagut
novetats importants. Els alumnes poden ara fer ser-
vir les instal·lacions del centre municipals d'es-
ports “Complexe Jo Maso”, ubicat a la vora del
col·legi, amb la qual cosa disposen d'unes ins-
tal·lacions esportives de primer nivell que servi-
ran sense cap dubte per enriquir el treball de
l'assignatura.

AMB L'EMPENTA
DEL NOU EDIFICI

Abans del començament de curs, la Funda-
ció puntCAT va fer una donació a la Bres-
sola de trenta ordinadors destinats a la

mediateca del nou col·legi de secundària. La Fun-
dació, entitat sense ànim de guany que gestiona el
domini d'Internet .cat, ha possibilitat que els es-
forços de la Fundació Juvinter s'hagin convertit en

30 ordinadors plenament funcionals per a la Bres-
sola, després de reaprofitar ordinadors procedents
d'empreses o liquidacions d'estocs a través de la
inserció laboral de joves en risc d'exclusió. La Fun-
dació puntCAT va subratllar la importància de la
donació fent una crida per tal “que no es llenci cap
ordinador, sinó que es faciliten a les persones i en-
titats que treballen per a la seua nova utilització”.

La instal·lació dels ordinadors va anar a càrrec
de membres del a Fundació puntCAT i de
Softcatalà, l'associació que fomenta l'ús del

català en l'àmbit dels programes informàtics i de
les noves tecnologies. A la mediateca del centre
mateix es va instal·lar programari lliure en català
(Ubuntu i OpenOffice) als ordinadors donats. En
paraules de Jordi Iparraguirre, director de la Fun-
dació puntCAT, “amb les traduccions de Softcatalà
i la fiabilitat del programari lliure, podem equipar
molt fàcilment i a cost zero ordinadors que allar-
guen el seu cicle de vida en benefici de tots”.

LA FUNDACIÓ PUNTCAT dóna trenta ordinadors a la Bressola

El nou
laboratori

L'equip que va instal·lar els ordinadors.



La Bressola de Sant Esteve de Sant Galdric ha començat el curs amb 16 alumnes nous, amb la qual
cosa ja n'hi ha 72 mainatges. L'arribada d'un nou mòdul prefabricat, provinent de l'anterior Col·legi,
ha permès d'obrir una nova aula, una biblioteca i una sala amb ordinadors.

Les noves incorporacions han fet que l'escola reforci el pla d'immersió lingüística amb un recull d'activi-
tats perquè els alumnes més grans dinamitzin el pati.

SANT ESTEVE COMENÇA EL CURS
AMB NOUS LOCALS I MÉS ALUMNES...

La nova aula de Sant Esteve.

U
na vegada més el conjunt de la Bressola ha començat el curs amb un augment significatiu d'efec-

tius. Ho han permès, principalment, l'estrena del nou col·legi amb els consegüent increment

d'espai per la secundària, i també l'habilitació dels nous locals a l'escola de Sant Esteve: La Bres-

sola hi ha pogut traslladar unes aules prefabricades de l'antic Col·legi del Soler.

Pel que fa a un possible creixement d'altres centres de la Bressola, l'escola de Prada ha engegat un pro-

cés de diàleg amistós amb el municipi de cara a una futura ampliació dels locals actuals.

... I LA BRESSOLA AUGMENTA
ELS EFECTIUS

Progressió d'efectius de la Bressola (1998/2008).



“Moltes de les coses que he vist són dignes
de ser conegudes i en algun sentit aplicades
també a les escoles del Principat”.

Es un fragment de les declaracions que va fer
a l'Agència Catalana de Notícies el conseller
d'Educació de la Generalitat de Catalunya,

Ernest Maragall, en la visita que va fer a la Bres-
sola el mes de desembre passat. Maragall va visi-
tar l'escola Bressola del Soler (Rosselló),
acompanyat del batlle Francesc Calvet. Hi va poder
conèixer de primera mà el funcionament de la im-
mersió lingüística a la Bressola, del sistema pe-
dagògic, i en particular de la riquesa que es deriva
de la barreja d'edats dins l'aula.
Per tot plegat el conseller Maragall va afirmar, en
concloure la visita: “des d'Educació, em sembla
que el millor que podem fer és considerar les es-
coles de la Bressola com unes més de la xarxa edu-
cativa catalana i per tant tenir la capacitat de
connexió de coordinació, d'accés a serveis comuns

d'intercanvis, d'experiències, eventualment de pro-
cessos de formació, d'aprenentatge mutu”.
El conseller Maragall també va compartir estones
amb els alumnes de la Bressola del Soler i del Sant
Galdric (Perpinyà), que van poder demanar-li quan
fills tenia, on vivia, si li agradava l'escola quan hi
anava i si de petit ja volia ser conseller.

ERNEST MARAGALL DESTACA LA IMMERSIÓ DE LA BRESSOLA

Ernest Maragall, a la Bressola de Sant Galdric.

L'escola Bressola de Càldegues (Alta Cerdanya)
ha estat guardonada amb un dels catorze
premis Baldiri Reixac que atorga anualment

la Fundació Lluís Carulla, destinats “a l'estímul i al
reconeixement de l'escola catalana”. Amb aquest
premi la Fundació ha volgut destacar el caràcter
transfronterer d'aquesta escola, i el seu projecte
pedagògic i d'immersió lingüística. Així, doncs, el
premi Baldiri i Reixac s'ha atorgat a “un centre que
escolaritza en català nens i nenes de l’alta i la baixa
Cerdanya i que és un referent de qualitat i de pres-
tigi en el conjunt de la comarca. Per la innovació
metodològica i didàctica en l’ensenyament i apre-
nentatge del català i per fer-ne la llengua d’ús ha-
bitual entre l’alumnat, dins i fora de l’aula, tot i
trobar-se en un context poc favorable”.
La cerimònia de lliurament dels premis es fa ver al
Palau de Pedralbes de Barcelona, el mes de juny
passat, amb la presència de José Montilla,

president de la Generalitat de Catalunya, i d'Ernest
Maragall, conseller d'Educació. El premi, atorgat
l'any en què la Fundació Lluís Carulla celebra el
trentè aniversari, està dotat amb 3300 euros. Des
d'aquí volem felicitar a tot l'equip de la Bressola
de Càldegues, als infants i a les famílies.

LA BRESSOLA DE CÀLDEGUES GUANYA EL PREMI BALDIRI REIXAC

Ernest Maragall amb la Sra. Carulla i
amb l'equip de Càldegues



" Un projecte per cantar i compartir " és el titular d'un ampli re-
portatge que la revista d'Òmnium Cultural ha dedicat en el darrer número
al projecte Musiquetes per a la Bressola. Es tracta de la darrera aparició pú-
blica d'un dels projectes de suport a la Bressola que més ressò ha tingut els
darrers mesos. El reportatge posa l'èmfasi, abans que tot, en l'èxit que els
ritmes del CD han tingut entre la mainada, de manera que ha superat "amb
escreix el repte d'un simple disc recopilatori de cançons o grups. De la ma-
teixa manera, la revista d'Òmnium destaca el paper de "potentíssima eina
pedagògica" del "Musiquetes per a la Bressola", i el seu "indubtable interès
artístic".

“Musiquetes per la Bressola” (Propaganda pel Fet !, 2008) és un projecte impulsat pels Amics de la Bres-
sola, amb la participació de la discogràfica Propaganda pel Fet, el grup Enderrock, i l'empresa Crea't. És un recull
de cançons que té com a objectiu promoure les escoles catalanes de la Catalunya Nord. Els temes els interprete 27
músics d’arreu dels Països Catalans, sota la producció artística de Marc Serrats i Núria Lozano. La distribució del disc,
del qual s'han editat 80.000 còpies, s'ha fet de manera completament gratuïta a través de nou publicacions infan-
tils i juvenils del país: Mil Dimonis, Cavall Fort, Tatano, Tretzevents, Esquitx, Camacuc, Enderrock, Sons de la Medi-
terrània i la Revista dels Súpers. Però, a més, se n'ha impulsat un projecte digital cooperatiu a la web musiquetes.ca
( http://www.musiquetes.cat/ ), on hi ha a disposició dels internautes totes les cançons i les lletres. Fins ara se n'han
descarregat més de 50.000, gràcies a que s'han publicat sota llicència de Creative Commons.

El passat dia 29 d’agost, al nou centre de secundària Pompeu Fabra, tots els mestres, mainaderes i profes-
sors de la Bressola vam poder participar d’una Jornada de Formació que va comptar amb pràcticament tot el per-
sonal docent de la casa.

Obria el programa una intervenció d’en Joan Pere Le Bihan amb una reflexió sobre la immersió a les nostres
escoles entesa com a marc del conjunt dels ensenyaments i de les animacions: els seus valors, la seva riquesa, també
les seves dificultats. Una reflexió que hem de continuar fent, dia a dia.

En Francesc Bitlloch (el gat vell) i Olatz de Bilbao (el brot nou) ens van presentar la seva vivència personal
com a mestres de la Bressola. Una vivència que volia servir de testimoniatge de persones que van treballar, junt amb
molts d’altres companys de la casa, durant el curs passat sobre el tema de l’Avaluació i que en aquesta jornada es
presentava en forma de dossier escrit, juntament amb altres materials que es van lliurar a tots els participants.

Després d’una petita pausa en la qual es van compartir esmorzar, visita improvisada del nou col·legi i la
tradicional foto de tot el personal, va arribar la ponència d’en David Altimir, una interessant intervenció sobre Com
l’avaluació transforma el rol de l’educador. Una exposició que tots vam seguir amb interès i un xic de nostàl-
gia anticipada, ja que en David ens deixa després de 10 anys d’enriquir-nos amb el seu treball a Sant Galdric.

MUSIQUETES PER A LA BRESSOLA, CANTEN ELS NENS I ELS ADULTS

La portada del disc

El personal de la Bressola, a la jornada de formació.

LA BRESSOLA ENCETA EL CURS AMB UNA JORNADA DE FORMACIÓ



La Bressola ha estat present, un any més, a la commemora-
ció de l'Onze de Setembre al passeig Lluís Companys de
Barcelona. Els alumnes del Col·legi de Secundària van ser

els protagonistes de la parada que els Amics de la Bressola van
instal·lar a la 7ena Mostra d'Entitats organitzada per Gent de la
Terra. Els alumnes, arribats en autocar a primera hora del matí,
van poder participar de la venda de marxandatge a la parada i
de la resta d'activitats de la jornada, incloent-hi el concert del
vespre. Els Amics de la Bressola van oferir a tots els visitants sa-
marretes amb un nou disseny i noves bosses, preparades amb
ocasió de la Diada. La venda de tots aquests productes va ser un
èxit, ajudat per la nombrosa presència de socis, simpatitzants, i
visitants interessats per la tasca de les escoles catalanes de la Ca-
talunya Nord.

ELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA DE LA BRESSOLA
FESTEGEN LA DIADA A BARCELONA

Els alumnes a la parada

EL COL·LEGI DE LA BRESSOLA AL PRIMER
CANAL DE LA TELEVISIÓ FRANCESA

El nou Col·legi de la Bressola, el “Centre
d'Ensenyament Secundària Pompeu Fabra”,
ha estat present als informatius de la cadena

de televisió francesa TF1. Aquest canal de televi-
sió és el que té més audiència a l'estat francès.
Així, doncs, el reportatge sobre el sistema im-
mersiu de la Bressola ha tingut un enorme ressò.
El reportatge de TF1 mostra les instal·lacions del
nou Col·legi, inaugurat fa unes setmanes, i in-
clou les opinions d'alumnes i de pares
d'alumnes.
Podeu veure el reportatge a :

Una alumna de quarta parla a TF1

http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,4091443,00-visite-du-premier-college-catalan-.html

Havent dinat, la sala va adquirir vida pròpia, les cadires es van distribuir en un format més rodó i més obert, que
va facilitar força la participació durant la intervenció d’en Joan Teixidó, Professor de La universitat de Girona que
ens va ajudar a examinar el Treball en equip. Finalment, per cloure la jornada, en Hur Gorostiaga, Director de
Seaska, la federació d’Ikastolas del País Basc, ens va explicar d’una manera distesa i amable com treballen en
aquestes escoles i quines mesures apliquen per implicar millor els mainatges en la cultura del territori en el que
viuen. Aquesta diada, la segona que s’organitza de manera global, és un moment de trobada que vol participar en
el nostre creixement professional i obrir noves vies de reflexió en el si dels equips.

Un Col-legi nou per la Bressola !
Quina ràbia !

Y además en Francia !

!



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

Per això la Casa ja disposa de :

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

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

– Una sala d’Exposicions

– Premsa catalana al vostre abast

– Tot un programa de Conferencies i Animacions

– Cursos de Català per a adults

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

Generalitat de Catalunya
Casa a Perpinyà

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

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 trimestral / semestral / anual de ___________ �

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

* 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 administrat per la Generalitat de Catalunya a una deducció del 15%, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonómica de l’I.R.P.F., Llei
21/2001, de 28 de desembre.


