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La Bressola

Associació per a l’educació i la cultura catalanes dels infants
Educació infantil, primària i secundària

«Té MIL VEUS. Ella mena una conversa
que hom no podria confegir.
Balbuceja una frase ampla i diversa,
l'oblida i torna a ressorgir.»
Rierol a la Nit. Josep-Sebastià Pons
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Un curs s’acaba... i aviat començarem el següent
Bon Nadal i bon any nou!
Com cada any qui més gaudeix d’aquestes màgiques
dates són els nens i nenes. I, malgrat que el component
comercial és cada vegada més present, la màgia de
la tradició nadalenca també es reforça any rere any.

Editorial
Mesos enrere, un professor d'universitat va fer un càlcul molt senzill: si La Bressola havia arribat a escolaritzar
1.000 alumnes en 40 anys, caldrien segles sencers per a arribar a escolaritzar tota la mainada de Catalunya
Nord en un sistema d'immersió. Aquest càlcul no tenia en compte, però, una dada essencial; aquest creixement
no ha estat lineal, sinó exponencial. A mesura que hi ha més alumnes i més centres, la demanda s'incrementa.
Aquest fet mostra, bàsicament, la progressiva pèrdua de complexos i pors. Avui, parlar català a Catalunya
Nord ja no fa vergonya i escolaritzar la mainada en català ja no espanta, ans al contrari. Només els eterns
oposants a les llengües regionals i els mestres educats qüestionen, encara ara, l’ensenyament del català
al·legant que aquest contribueix a l’analfabetisme i penalitza l’aprenentatge del francès.
Aquesta evolució pel que fa a la percepció de la llengua ha estat una tasca global, de país, en què diversos
actors han fet molta feina: associacions, casals, mestres i professors de l'escola pública, ràdio Arrels... i La
Bressola, evidentment. Ha estat la mobilització i la tenacitat de la gent del país la que ha acabat empenyent
(en major o menor grau) les institucions a donar suport, tot i que, encara avui, el sentim molt per sota de les
necessitats i la demanda. Un clar exemple és la nova estructura en defensa i protecció del català instigada
per la nova regió que s’està posant en plaça arran d’anys i panys de reivindicacions d’entitats catalanes.
Doncs bé, sembla que aquest nou organisme no desitgi integrar del tot el món associatiu català i, si el
deixem fer, el limitarà a un rol purament consultiu.
Però vull insistir en això: a mesura que hi ha més alumnes i més centres, la demanda creix. Si es disposessin
dels recursos necessaris, avui serien molts més de mil els alumnes escolaritzats a La Bressola. Per molt
notable que sigui el creixement, les incerteses de futur continuen sent el pa de cada dia, però això no ens
fa defallir en la convicció que, amb l'ajut de tots, la tasca de recuperació de la llengua i la identitat catalanes
continuarà endavant.
En aquest butlletí podreu constatar la tasca incansable de tots els professionals de la casa, la joia dels infants
i la implicació de les famílies. Els diferents actes de celebració dels 40 anys han estat possibles gràcies a la
força de tots, els que hi treballem dia a dia i els que ens feu arribar el vostre suport, tant des del nord com
des del sud de l'Albera.
El record de la fita, aquest any nou, ens exigeix continuar avançant!
Molt bon any!
Joan Sebastià HAYDN
President de La Bressola
«Mé no! Qui sab! Belleu, belleu, calq
ue bon dia
la teua aiga te tornarà!
Belleu, belleu, en desmasia,
com feia abantes, rajarà!...
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Amb el suport de:

La il·lusió dels infants ha omplert les cases d’arbres
de Nadal ben engalanats, pessebres realitzats amb
acurada imaginació on el caganer no hi pot faltar
mai, tions quiets i ben abrigats sota l’arbre de Nadal,
fent una lenta i fantàstica digestió amb els aliments
que cada dia abans d’anar a dormir la mainada els
prepara; sabedors que, arribat el moment i amb l’ajut
d’unes contundents garrotades, els cagaran regals i
llaminadures. I no oblidem la feinada de fer la carta als
reis, amb el dubte de quines joguines de la llarguíssima
llista seran les que acabaran portant, ja que tots els
infants saben que això depèn de si s’han portat bé
durant l’any.
Dates per estar amb la família, cagar el tió, la missa del
gall, el dinar de Nadal i el de Sant Esteve, l’home dels
nassos, la revetlla de cap d’any, el dinar d’any nou, la
cavalcada de reis i, finalment, el dinar de reis on es
remata tot amb el tortell.
Màgia, il·lusió i caliu familiar, elements que per
desgràcia no estan presents a totes les cases.
Però, a banda de la tradició, cada vegada queda més
palès que aquestes dates són aquell moment on es
fa balanç de com ha anat l’any, i és per això que des
de La Bressola i des dels Amics de La Bressola també

ens toca fer balanç
d’aquest any marcat
per la celebració
dels 40 anys de la
Bressola i els 30 anys
dels Amics.

de la vila,
...Aquei dia om veurà tot' los poals
fila,
la
a
ós
porr
i
ns
ferrades i bido
,
essó
prof
a
llarg
una
com
fresca,
se venir emplenar d'aqueixa aiga tant
que refresca
com la del cim del Canigó!»
Históris y Comedi. Un Tal

I podem afirmar que
aquest any ha sigut
molt bo. Durant la celebració hem pogut retrobar-nos
amb tots vosaltres en els diversos actes i trobades
que hem organitzat arreu dels Països Catalans. Hem
pogut sentir el vostre renovat suport, imprescindible
per poder continuar treballant amb la mateixa
intensitat que ho hem fet fins ara. I una dada de les
que fa història: per primera vegada escolaritzem més
de 1000 alumnes!
Aquestes dates també són per marcar-nos els
nous reptes i propòsits de cara a aquest any 2017
que encetem, un moment per mirar cap al futur
amb valentia, il·lusió i esperança. Seguir treballant,
seguir creixent i, sobretot, seguir plantant cara a les
dificultats.
Jo he demanat als Reis d'Orient que cap nen ni cap
nena dels Països Catalans es quedi sense poder
estudiar en la nostra llengua catalana!
I vosaltres? Què els heu demanat?
Molt bones festes!
Aleix Andreu i Oliver
President dels Amics de La Bressola
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La Bressola rep el
Premi Estel
Des del 1991, les entitats i diferents
grups polítics de Bellpuig premien amb
aquest guardó la tasca de personalitats,
institucions o associacions que defensen
Catalunya des de diferents àmbits.
La Bressola, per la seva defensa de la llengua i la cultura
catalana dins de l’estat francès i per la seva llarga, abnegada
i fructífera trajectòria en el camp de la pedagogia de la
llengua a les comarques de la Catalunya Nord; va rebre el
premi de les mans de la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, premiada en l'edició anterior, i del batlle de
Bellpuig, el senyor Salvador Bonjoch.
amb
«Vaig mirar el paisatge empordanès
, la
meu
el
que
curiositat. Era el mateix país
igó»
Can
del
plana bessona
onoff
El camí de Damasc. Joan-Daniel Bezs

40 i més
Finalment sí, el 16 de setembre, es complien 40 anys
exactes de l'inici de La Bressola.
Al restaurant Cal Tap, al centre de Perpinyà, tot era a punt
per destapar la primera ampolla del vi commemoratiu
dels 40 anys.
Un aperitiu entre amics, una exposició de fotos, la
música de Gerard Jacquet, els agraïments ineludibles
i una bonica presentació de la Juliette Lauduique que
nos saludava, abans de brindar, tot dient-nos: « No sóc
enòloga, sóc enòfila, antany vinyatera, i mare d'una
alumna de la Bressola.»
I així ens descrivia el vi 40 i més:
«En Charles ha treballat la terra del Mas Becha
amb una agricultura biològica des del 2008, amb
un mètode agrícola senzill i tradicional associat a
les modernes i respectuoses tècniques de vinificació.
Aquest vi roig, provinent de vinyes a prop de Nyils
amb sòls i microclimes molt especials, és elaborat
amb sirà majoritàriament i un poc de garnatxa i de
monestrell. Cerquem-ne l’elegància, el caràcter dels
fruits vermells i la màxima expressió de la terra dels
Aspres amb espècies i traces de garrigues. Els tanins
del sirà expressen també la tendresa i suavitat.
Aquest vi és, doncs, madur i profund com els vins de
la terra calenta nord-catalana. I, tanmateix, fresc i
amb una bona acidesa.
Us agradarà de paladejar amb xarcuteria local, amb
bolets collits en els nostres boscos o amb costelles
d’un xai d'aquí a la planxa. No té el maridatge ben
definit, però és un bon vi per a compartir amb
amics i combinar en tota circumstància. Aquest vi
és especial com La Bressola és una escola especial.
I la cultura catalana s’expressa a les vinyes i a
l'escola.»

Llengua, creativitat i
literatura
La desena Jornada de Formació de La Bressola va posar
la llengua, la creativitat i la literatura al centre de la
reflexió pedagògica amb les intervencions d'altíssima
qualitat de David Bueno, professor i investigador en
genètica, Laura Borràs, directora de l'Institut de les
Lletres Catalanes, Marta Luna, especialista en didàctica
de la llengua i literatura, Josep Pedrals, poeta, i Llorenç
Genescà, historiador i mestre de La Bressola.

La Consellera de la
Presidència, Neus Munté,
visita La Bressola
En el marc de la seva visita a Perpinyà, el dijous 13
d'octubre, Neus Munté, Consellera de la Presidència i
Portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, i
Joaquim Nin, Secretari General de la Presidència, van
visitar La Bressola de Sant Galdric i la seu de l'Associació.
Durant la visita, la consellera es va mostrar molt
interessada tant pel que fa al funcionament pedagògic
de l'escola com pel desenvolupament de l'associació.
Abans d'acabar, va reiterar el suport del Govern i la
voluntat d'enfortir lligams amb Catalunya Nord.
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Xerrada a Masquefa
El passat 10 de setembre, en Joan Ridaura, vicepresident,
i en Cesc Franquesa, director pedagògic, van fer una
xerrada de presentació de La Bressola en els actes de
la V Marxa de Torxes organitzada per la Comissió 11
de setembre de Masquefa.
Durant l'acte, es va presentar un breu extracte del
documental realitzat en motiu dels 40 anys de La
Bressola i es va tractar la realitat de La Bressola en el
context actual que es viu a Catalunya Nord.
Després de la presentació i de la lectura del manifest
de la Diada, es va donar el tret de sortida de la Marxa
de Torxes. En arribar, els assistents van poder gaudir
d'una animació de música i balls tradicionals amb el
cantant nord-català Ramon Gual.

Protocol de
Garantia dels
Drets Lingüístics
Promogut per un comitè compost
per LINGUAPAX, UNPO, PEN
International, ELEN, CIEMEN i ECMI,
el Protocol de Garantia dels Drets
Lingüístics es va fer públic oficialment el 17 de desembre
a Donostia, Capital Europea de la Cultura 2016.
Vint anys després de la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics de Barcelona, aquest document per a la
igualtat de les llengües, elaborat amb la contribució
dels actors socials, vol ser una eina eficaç per a garantir
i desenvolupar les llengües en situació desfavorable.
Més d’un centenar d’entitats de tot Europa hi han
adherit , entre les quals no hi podia mancar La Bressola,
que va assistir a la cerimònia de presentació.

Taula rodona a Coma-ruga
El dissabte 22 d'octubre, les Joventuts d'Esquerra
Republicana de Catalunya van organitzar una jornada
de debats al voltant de l'educació.
A la taula sobre Models educatius i Activitats
innovadores hi van participar Josep Maria Esteve,
director de l'Institut-Escola Jacint Verdaguer de
Sant Sadurní d'Anoia, que va presentar el programa
Escola Nova 21; el professor de secundària i autor
del blog xarxatic.com, Jordi Martí, que va parlar de
la seva experiència professional i va aportar una
visió crítica sobre la situació de l'ensenyament avui
i Cesc Franquesa, que va fer una presentació del
model educatiu de La Bressola. Les tres visions de
l'educació van generar un interessant debat, amb
forta participació dels assistents, que va haver de ser
interromput per a poder respectar l'horari de la resta
d'activitats previstes.
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Estudiants universitaris
a La Bressola
Com cada any, el nombre d'estudiants dels diferents
graus de mestre i de màsters universitaris que
realitzen llurs estatges de pràctiques a La Bressola és
important. La novetat d'enguany és que s'acollirà, per
primer cop, una estudiant de la Universitat de València.
Al llarg del curs 2016-2017 s'hauran acollit un total de
24 estudiants procedents de la Universitat Autònoma
de Barcelona (Bellaterra), la Facultat Blanquerna-URL
(Barcelona), la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) i
la Universitat de València.
«Vell [(cercant sus d'un llibre)] Tresserres?
Per altra banda, les
Una T? Veiam, [(gira fulls)] Tailàndia...
portes de La Bressola
Tautaüll... Tibet... Togo... Toluges... Ah! Vet
també s'obren per a
aquí Tresserres. Hi som. [(llegeix)] Veig que
acollir visites puntuals
veniu de fer una guerra. L'heu encertada,
de grups d'alumnes
aquesta?»
universitaris. Així,
Tresserres. Josep Tolzà
s'han pogut fer visites
i presentacions del
sistema pedagògic a un grup de 60 estudiants de
pedagogia de la Universitat de Girona i un grup
d'estudiants de filologia catalana de la Universitat
de Barcelona.

Finalment, diversos estudiants de secundària i de
pedagogia han fet visites puntuals per mor de fer
observacions a l'escola i recollir informació en el marc
de llurs treballs de recerca.

Assemblea General d'ELEN
a Barcelona
El dissabte 5 de novembre, Barcelona va acollir
l’Assemblea General de la Xarxa Europea per la Igualtat
Lingüística (European Language Equality Network,
ELEN), l'associació que aplega una quarantena d’entitats
que treballen per promocionar i protegir les llengües
regionals o minoritzades.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
va rebre al Palau de la Generalitat els participants
de l'Assemblea General, entre els quals es trobava
Miquel Mayol, representant La Bressola. La trobada
va servir per fixar l’estratègia comuna per als pròxims
dos anys per defensar i promocionar les llengües
europees no oficials. Ferran Suay, professor de la
Universitat de València i integrant de la junta directiva
d’Acció Cultural
del País Valencià,
va ser designat
president. També es
va escollir la resta
de vicepresidents:
Tangi Louarn, Paul
Bilbao-Sarria i
Marcos Maceira.

La Bressola · De portes endins
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Workshop a Sardenya
L'Instituto di Storia dell'Europa Mediterranea (Isem-CNR) i la Fundazione
di Sardenya organitzaven, els passats 25 i 26 de novembre, un workshop
a Càller intitulat «Ensenyar i valoritzar la Història de Sardenya. Cultura,
identitat, escola i innovació didàctica».
«No et sents tan sol,
Aquesta trobada pretenia afrontar el
en un bosc poblat d'arbres
problema de l'escassa presència de la
vas acompanyat.
història de Sardenya a les aules. Des del
Menudall d'ànima. Joan-Francesc Castex
lament del poc coneixement sobre el llegat
de la Corona d'Aragó a l'illa, aquest institut
de recerca va convidar professionals de
diversos àmbits: escola, universitat, recerca històrica o noves tecnologies
aplicades a l'educació, tots confrontant experiències i visions pròpies amb
l'objectiu de bastir una consciència sobre la importància del coneixement
de la història local en la formació de les noves generacions.

La Bressola, va exposar, a partir de la experiència a Catalunya Nord, diversos exemples de la importància del
coneixement de la llengua pròpia del territori en la comprensió de la història local, primer pas per a poder accedir
a un coneixement de la història universal.

Visita al Parlament Europeu
Amb ulls de directora
Treballar a La Bressola va molt més enllà d'una feina
que ens agrada i a la qual dediquem hores. Els qui hi
treballem ho sabem: cal posar-hi l'ànima.
Amb un esforç constant, tirem endavant projectes,
compartim maldecaps i angoixes, programem,
desprogramem, ens qüestionem, trontollem, seguim
endavant i avancem. Sobrevivim a jornades titàniques
i encara trobem el temps per riure. Fem malabars per
superar la limitació dels mitjans i ens recompensa un
mainatge que deixa anar la primera frase en català
o un antic alumne nostàlgic; a vegades, un company
que ens diu «coratge!».
De nosaltres, no només s'espera l'eficàcia d'un
professional contractat, sinó que La Bressola, tirar
endavant el projecte Bressola, demana persones
preocupades per la realitat social, lingüística i cultural;
persones mobilitzades, participatives i disposades a
aportar la pròpia riquesa humana i vital. A posar-hi
l'ànima.
Aleshores, quan et sembla que ja ho has vist tot, et
compromets amb un altre pas endavant, prens la direcció
d'un centre i descobreixes que l'ànima pot donar més
de si. De cop i volta, se't revela una Bressola més gran,
plena d'engranatges que la fan funcionar. Tot pren una
nova dimensió: la feinada dels Amics al sud, la tasca
del despatx de l'Associació, la determinació del Consell
d'Administració, la lluita de cada una de les bressoles...
Agafes aire, esperes ser a l'alçada i et capbusses amb
una gran dosi d'energia a l'escola o al Col·legi, a la
quotidianitat, als reptes i les dificultats diàries.

«Em poso de genolls i a poc a poc
aconsegueixo aixecar-me. Quan començo
a caminar sé que no m'aturaré fins que no
hagi arribat fins allà on haig d'anar.»
Les cròniques del déu coix. Joan-Lluís Lluís

Ets mestra i no
vols descuidar
la classe. Ets companya i vols riure amb les
persones. Ets responsable i vols ser a tot arreu. Ets
entrenadora i vols motivar l'equip. Ets psicòloga,
secretària, comptable, consellera, lingüista,
relacions públiques... i no ets res sense els infants,
sense l'equip, sense les famílies i els engranatges.
I comences a confondre casa teva amb l'escola i
l'escola teva amb casa -si és que hi ha escoles
d'algú- mentre el temps passa volant. O el fas passar
volant, perquè el teu cap ja prepara el curs vinent i la
benvinguda a les noves famílies, l'encaix entre nous
projectes i calendaris, els horaris que milloraran el
funcionament.
Et converteixes en experta de treure temps de sota les
pedres. Temps per les relacions amb l'ajuntament, per
redescobrir les entitats del vilatge, per ser al costat de
l'associació de pares i mares i agrair-los la dinamització
de l'escola, per treballar colze a colze amb l'equip,
per bombardejar amb inquietuds el despatx; per ser
al dia de les noves lleis, els nous protocols, els nous
programes. Temps per continuar gaudint i aprenent
la vida amb els nins i nines.
En l'organització del dia a dia en un centre de La
Bressola no hi ha res que es pugui minimitzar o
descurar i el pes de totes les coses importants de
vegades ens fa agrair poc a l'equip la implicació i a La
Bressola l'oportunitat de posar-hi l'ànima.
Equip de directores de La Bressola

El mes de novembre, 35 alumnes de tercera del col·legi de La
Bressola, acompanyats per 2 professors i el President de l’entitat,
van ser convidats per l’eurodiputat Josep-Maria Terricabras a
visitar les instal·lacions del Parlament Europeu.
«S’ha d’agrair la feina que fa La Bressola des de fa 40 anys per la
recuperació de la llengua a la Catalunya del Nord, i també s’ha de
remarcar la seva funció com a element transmissor de la cultura i
tradicions catalanes”, va dir l’eurodiputat durant l’acte de recepció.
La comitiva d’alumnes va poder visitar seguidament el Parlament i l’hemicicle els va semblar d’allò més espectacular.
A més, el president de La Bressola, Joan Sebastià Haydn, el professor d’història del col·legi, Ramon Oliveras i
l’alumna Paula Jocaveil van ser entrevistats al plató del programa Via Europa.
Acabada la visita, el grup de La Bressola va tenir l’honor de ser acollit a la Delegació del Govern de Catalunya
de Brussel·les pel seu representant, el senyor Amadeu Altafaj, on s’inaugurava aquell mateix dia l’exposició
«Ramon Llull i l’encontre de les cultures» a l’espai Catalunya Europa. El professor de la Sorbona, Francesc Tous,
va presentar l’exposició i va explicar als alumnes la trajectòria i l’important llegat de Ramon Llull.
L’endemà matí, la delegació de La Bressola va tenir temps de deambular pels carrers del centre de Brussel·les
i per la Grand-Place, sense ometre la visita al conegut manneken-pis abans de tornar cap a casa carregats de
bons records i emocions.

Antics alumnes de la Bressola
s'ofereixen per fer
cangurs (baby sitting)
i classes de reforç en català
Per a més informació
podeu contactar amb la
secretaria de la Bressola
Tel: 00 33 468 665001

Exposició i venda: PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

Porta d'Espanya 04 68 56 24 24
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La llengua no s'ensenya, s'aprèn
I què cal per aprendre una llengua?
Tots hem après com a mínim una llengua, la pròpia. I
qui ens l'ha ensenyada? La mare? El pare? Els germans
més grans? Alguns mestres? Tots i ningú en concret,
l'hem après en un entorn, en un context.
Un infant neix amb capacitat per aprendre totes les
llengües del món, tots els sons li són possibles i pot
fer-se amb totes les paraules i les diferents estructures
sintàctiques de qualsevol llengua. Només li cal un
entorn que parli aquesta llengua. Gairebé podríem dir
que una llengua s'aprèn amb la pell, amb el contacte,
amb la necessitat i el desig de comunicació.
I quan parlem de l'aprenentatge d'una llengua
estrangera o d'una llengua propera per contacte, però
que no és la pròpia? Aleshores cal crear un artifici
que reprodueixi el més fidelment possible un entorn
lingüístic real o versemblant.
Cada vegada són més
les famílies que, atretes
pel projecte educatiu o
per la voluntat que els
fills aprenguin el català
i en català, s'adrecen a
La Bressola, una escola
catalana en terres
catalanes però, en les
quals el català, ara com
ara, té un ús social minoritari. I d'aquesta descripció en
surt una primera prescripció programàtica: La Bressola
s'ha de convertir en aquest context lingüísticament
apropiat i ric perquè es produeixi l'aprenentatge
de la llengua, l'aprenentatge per contacte lingüístic,
l'aprenentatge per immersió.

lcre
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Ets la blava paret. Jordi Per

Per articular bé aquest procés cal tenir un professorat
ben preparat acadèmicament i didàcticament, però

Marta Luna

sobretot cal un professorat que estimi la llengua amb
què es comunicarà amb els aprenents i que la conegui i
la utilitzi amb propietat, amb rigor, amb elegància, que
en sàpiga varietats i recursos, que com a parlant pugui
anar més enllà d'una llengua estàndard maltractada, que
s'aproxima de manera perillosa a les llengües criolles.
Necessitem mestres lectors que tinguin en els grans
escriptors de tots els temps els referents lingüístics de
qualitat. Necessitem professors lectors de premsa en
català qualificada per adquirir estratègies del llenguatge
estàndard. Necessitem un professorat que vagi al
teatre, que assisteixi a recitals poètics... en definitiva,
que es cultivi personalment i professionalment. Només
així adquirirà un bagatge prou ampli per acompanyar
el procés d'aprenentatge dels seus alumnes i sabrà
explicar-los els contes, les rondalles, les llegendes,
que, a banda de fornir llengua en estat pur i donar
nom a fets i sentiments, permetran saber d'on venim
per tenir clar on anem. Podrà parlar-los de poesia,
poesies i poetes, mirarà de dotar-se d'un bon bagul
de recursos de literatura popular per omplir esperit i
memòria de cançons, dites, refranys i proverbis. Tot
això haurà de servir per engrescar nenes i nens a
dir, a imitar sons, paraules, estructures lingüístiques.
Superats els primera esculls, el català haurà de ser
llengua funcional per a la comunicació interpersonal
per manifestar sentiments, per explicar vivències, per
resoldre conflictes, per exposar opinions... i també la
llengua amb què haurà de vehicular aprenentatges
i expressar coneixement, definir principis científics,
fer exposicions formals... i finalment, la llengua que
ha d'estimular i donar eines per a l'exercici creatiu.
Un projecte generós, i decisiu per a la permanència,
la recuperació i la normalització del català a la
Catalunya Nord, com La Bressola, ha de ser ambiciós,
molt ambiciós perquè només de la qualitat en pot
sortir qualitat.

La Bressola · Espai Bressola

Trobem-nos amb...
L’activitat organitzada per l'Associació d'Amics de La
Bressola que se celebra a la Llibreria Documenta de
Barcelona continua fent petit l’espai sessió rere sessió.
El calendari del darrer trimestre
«La lectura mai no acaba. És com
de l’any ha tornat a omplir la
l'esperança: sense esper.»
llibreria amb amics i amigues
Una
dona
t'escriu. Renada Laura Portet
de La Bressola que han pogut
gaudir i participar en les
tertúlies. Aquest trimestre
ens han acompanyat la Núria Cadenes, que ens va
presentar el seu llibre Tota la veritat, la Núria Iceta que
ens va parlar de La vida de Txèkhov d'Irène Némirovsky,
i en Sebastià Portell Clar, autor del llibre Antònia Vicens.
Massa deutes amb les flors.
I això no acaba aquí, ens trobarem el trimestre vinent
amb noves propostes. Però ho farem amb un canvi
de coordinadora. La Susanna Àlvarez deixarà de ser
la nostra conductora literària, tot i que continuarà
ajudant-nos a programar més llibres i convidant els
autors. Volem aprofitar aquest espai per agrair-li
moltíssim la seva participació en aquesta aventura que
vam començar l’any 2014 i recordar que sense la seva
implicació aquestes tertúlies no serien el que són. La
Susanna ens ha fet arribar el seu escrit de comiat. Amb
el seu adéu volem acabar aquest escrit.
«L'única paraula d'aquest comiat hauria de ser
GRÀCIES:
- per la confiança en les meves propostes.
- per la paciència.
- pel suport.
- per la disponibilitat.
L'aventura va començar el curs 2013-14 i, des
de llavors i fins avui, ha estat un autèntic PLAER
compartir lectures amb els Amics de La Bressola.
Fins sempre!”
Susanna Àlvarez i Rodolés
Llegeixesoque.cat
Us recordem que tornarem al gener amb noves
propostes. El Trobem-nos amb continuarà aquest 2017!
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El Soler
20 ANYS DE L'ESCOLA
El 30 de setembre l'escola del Soler va celebrar
20 anys.
Des de cicle 3, vam fer una recerca per tal de
conèixer com han estat aquests 20 anys de viscut de
l'escola. Perquè quedés traça d'això que trobàvem
tan bonic vam decidir crear un fris cronològic que
ens permetés veure els passos que ha fet l'escola
fins a arribar avui.
L'Olatz va venir a explicar-nos la seva experiència
com a mestra de l'escola, a més a més ens va
portar moltes fotografies d'anys passats per tal de
complementar el fris. A partir d'aquí, vam començar
una recerca en el projecte Intercentres de l'any
passat per obtenir més informació i conèixer més
sobre la nostra escola.

aleshores els
«Però quin sentit tenien
ectes? Sobre qui
boscos, les valls, els ins
potència? Sobre els
s'exercia la voluntat de
tèria bruta?
ma
estels? Sobre
un error.»
ès
com
ia
Hom hav
Pere Verdaguer
Conflicte de Generacions.

També vam sortir al pati per mesurar-lo i poder
dibuixar el plànol per a l'organització del sopar.
La mainada de cicle 2 i maternal hi vam col·laborar
fent unes cartes de felicitació que vam penjar dels
arbres per engalanar l'escola.

Pastre gegant

Miquel Mayol i Raynal

El Canigó ja té posada la capa de llana. La fred és aquí. Pastre
gegant del Rosselló, pastor de l’Empordà contempla, als seus
peus, les fedes que sem, les ovelles que som, escampades
per les planes i les valls bessones. Fedes aquí, ovelles allà,
dos noms per una sola nissaga: el poble català.
Fa centúries que nos vigila. Ha vist i veu com, malgrat plagues
i desgràcies seculars, anem multiplicant, omplint les planes
i les valls de casals, cases i casots; com nins i nines d’un
band, nois i noies de l’altre, es belluguen d’un moviment
accelerat; com ara desafiem la nit escampant a tot arreu les
nostres petites estrelles casolanes; com passen per sobre d’ell
avirams d’acer que a cops s’estavellen en un dels replecs de
la seva capa. Té el record de l’harmonia de les campanes de
Sant Miquel o de Sant Martí. Però ara són més aviat xivarris
i remena-marrions que intenten vanament de pertorbar la
seva placidesa.
Potser li fem una mica de por amb el nostre incansable
formigueig. Es per això que, molt de quant en quant, li arriba
d’estossegar. La cosa pot fer mal: llamps, trons i aiguats.
Però per sort passa pas massa sovint. I de fet, amb els seus
rabadans, Barbet, Puig Sec, Roc Negre, Tres Vents, Rojà, Set
Homes, Gasamir, segueix regalant-nos, amb un alè fresc
carregat de mil perfums, tots els seus tresors: aigua, ferro,
plantes, bolets i flors.
Últimament és preocupat. Veu que uns mals sapastres volen
tosquirar aquí, esquilar allà tot el seu ramat. Tot i així, confia
que, amb el seu ajut, el ramat no es deixarà fer i que se li
mantindrà fidel.

Un cop arribat el dia de la festa, vam poder gaudir
d'un bonic espai creat amb l'esforç i la il·lusió de
tots, el pati va quedar preciós!
Vam començar la festa amb un espectacle ple de
colors i música, el Pot Petit va animar-nos a cantar
i ballar tota la tarda.
Al vespre, l'associació Tots Endavant ens va
preparar un gran sopar de germanor amb un DJ
per animar la vetllada.
Els mainatges nos ho expliquen així:
«Hi ha gent que ha vingut en un escenari i ha
cantat, eren el pot petit: en Pau i la Jana.»
«En pau tocava la guitarra i la jana cantava;
hem fet una rotllana que ha pres tot el pati gran
i giravem tots junts. Hem ballat i cantat molt.»
«L’espectacle era fantàstic: hem ballat, hem
saltat, hem vist el lleó, el gall, el tigre, la girafa
i la zebra, el cuc poruc….»
«Al final de l’espectacle han gitat confeti i ens
han donat fotos. En pau ens ha explicat un
secret que no podem pas dir!»
«A la nit hem sopat a l’escola!!!! Hem menjat
amb els pares i les mares i les mestres!!! Hem
menjat gelats i pasta i tot era bo.»
Ens ho hem passat d'allò més bé i esperem que
l'escola en celebri 20 més!
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«Si t'hem de donar un no
m
no podrem rebuscar-lo
enllà
de la tendresa»
Dona. Joan Tocabens.
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El Col·legi

Sant Esteve

Un munt de projectes!

Patim, patam, patum...
de Sant Galdric cap a Sant Esteve

El Col·legi, amb canvis a la direcció i a l'equip, engega el
curs 2016-2017 amb un munt de projectes.
N'hi ha de nous, acabats de sortir del forn, i d'altres fa
anys que es duen a terme. Aquí teniu un petit tast del
que aquest curs ens reserva.
Per tercer any consecutiu, i aquest cop durant la setmana
cultural, obrim la primera experiència artística del projecte
amb un artista local i pare d’alumne, l’Alexandre David,
que va iniciar els alumnes de cinquena al xilogravat.
Al llarg del curs, d’altres experiències proposades des
de diferents àrees, també bastiran aquest projecte
interdisciplinari per acabar amb una exposició en un lloc
de prestigi. De moment, reserveu-vos el mes de febrer,
que exposarem al claustre d’Elna. Ja farem córrer la veu!
D'altra banda, ja fa uns anys que els alumnes de tercera
participen en la Mostra de Fotofilosofia que organitza la
Facultat de Barcelona. En aquest projecte, els participants
també tenen l'oportunitat de trobar-se virtualment amb
altres centres de secundària d’arreu del Països Catalans.
En aquesta ocasió, ha estat seleccionada de nou una de
les nostres alumnes per a la projecció durant l’entrega
de premis. Podeu gaudir-ho al bloc: filoflash!
A més a més, ja s'han començat a organitzar els
intercanvis que durant aquest curs es duran a terme
amb Calandretes, el País Valencià i les Illes. Intercanvis
d'anada i de tornada plens d'experiències per compartir.
I entre una cosa i l'altra, cada migdia, alumnes de diferents
nivells es retroben una hora per llegir plegats. L'objectiu:
fer de lectors crítics, valorar els llibres proposats i emetre
un veredicte per tal de premiar una de les obres. Aquest
projecte, en el qual els alumnes es converteixen en jurat,
s'emmarca en el Premi del Llibre Vivent que organitza
el Departament.
I això no s'atura aquí, la setmana cultural, la vesprada,
les festes que regeixen el calendari Bressola... Una mà
d'aprenentatges transversals i projectes que donen vida
al Col·legi.
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El curs 2014-2015 es van iniciar unes activitats d’intercanvi
entre dues classes de maternal de Sant Galdric i les de
l’escola de Sant Esteve. El primer any, Sant Galdric va
visitar Sant Esteve i el curs següent es va fer a la inversa.
Enguany, es va decidir intensificar el lligam entre les
dues escoles fent trobades a cada centre a diferents
períodes de l’any per acabar amb una gran trobada a la
mateixa casa de colònies durant la Classe Verda.

El Vernet
Festa de la tardor
Són les cinc, les portes de l’escola s’obren. Un enorme
cartell fet pels més grans us recorda que és avui! Feu
memòria! Fa una setmana, els vostres infants us van
donar la invitació que els nins i nines de cicle 2 havien
fet per a totes les famílies.
La festa de la tardor!

Així doncs les Classes Puigmal i Costabona de Sant Galdric varen venir a l’escola de
Sant Esteve el dijous 10 de novembre.
Després de fer un “Bon dia” conjunt, vam llegir el conte “El Patufet” i vam fer un circuit
amb activitats que representaven el conte: fer camí cap a la botiga amb un dineret,
crear el dineret amb ceres, anomenar les fruites i verdures de la botiga, passar per la
panxa del bou i simular el pet del bou amb llançaments de sabata.

[...]L'instant és breu; l'esbart d'ocells
ara estisora els cels vermells,
trencant la tarda.»
Tardor. Simona Gay

Tot seguit, vam compartir un pícnic al pati de l’escola i una estona de lleure al parc.
Vam passar un dia molt agradable i esperem amb moltes ganes la propera trobada a Sant Galdric!

Sí, sí, ja sabem que la tradició és la castanyada, però
què hi farem si la tardor arriba cada cop més tard i les
castanyes no acaben de fer-se… Així que aquest any
celebrem: La tardor! Avanceu, avanceu, no us quedeu
a l’entrada. Gaudiu d’aquesta magnífica exposició de
fotos que us indiquen el camí pel pati. Els reconeixeu?
Són els vostres infants i les seves mestres a les vinyes,
just al costat de la Bressola de Nyils amb un avi que parla
català i els explica detalls del raïm.
I aquelles fotos, les veieu? Són els alumnes de primari
cercant els símptomes de la tardor entre les vaques de
l'Albera d'en Nicolau, bolets, molsa... Us heu fixat en els
marcs preciosos decorats amb elements i colors de la
tardor? Aquests nins de maternal són uns artistes! No
us perdeu aquell raconet, la consigna era que pintessin
amb el fang, però és clar, ningú els havia dit que només
havien de pintar els fulls...
Ja està. Ja heu arribat a l’altre extrem del pati. Ara podeu
recuperar els vostres mainatges i preparar-vos per jugar
en família amb aquests jocs fabricats pels alumnes de
cicle 3. Inscriviu-vos-hi ràpid! A cada joc superat us
donaran una peça del trencaclosques.
Quan tingueu totes les
peces reunides, podreu
«D'oli, de mel i de safrà
llegir la dita sencera
s'ensenyoreix tot el replà;
i anar-la a recitar al
la tardor, fina,
micròfon perquè tothom
en cada fulla s'il·lumina...
la pugui sentir.
Què? Que esteu cansats
i teniu set i fam? Mireu al
porxo. L’associació de mares i pares Vernet Endavant us
han preparat entrepans de botifarra acabada de torrar.
I fins i tot han trobat castanyes! D’on les han tret? En tot
cas són ben bones!

Sant Galdric
Any de secada, any de vinada
Tot just engegat el curs, la Bressola de Sant Galdric va
anar a fer veremes. Per fer possible aquesta sortida ens
vam organitzar en grups verticals. D’aquesta manera,
vam necessitar quatre autobusos per desplaçar els
nou grups d'allioli, formats per infants que van des
de la TPS fins als més grans de CM2.
La propietat Santa Bàrbara és als afores de Perpinyà,
es troba a tocar del Serrat d’en Vaquer.
Quan hi vam arribar, el “senyor vinyater”, en Robert
Tricoire, ens esperava content per explicar-nos els
secrets del vi i de la professió de vinicultor. Vam explorar
les vinyes, vam espigolar i vam visitar el celler, on en
Robert va respondre totes les nostres preguntes sobre
els diferents tipus de vi que elabora, la fermentació i la
màgia de la transformació del suc de raïm en vi.

Els diversos grups vam fer una gran rotllana cap al
migdia i vam dinar tots plegats. Els infants enxanetes
(2 anys) i els timbalers (3 anys) van poder fer una
migdiada especial a l’aire lliure mentre uns infants
recollien mostres de pàmpols, raïms, xirments… i
d’altres treien les llibretes d’exploradors i prenien
apunts o dibuixaven les vinyes. Vam arribar a l’escola
satisfets amb l’experiència viscuda i compartida.
Unes setmanes més tard, els infants de cicle 3 cercaven
un nom per a cada un dels cursos. Cicle 1 i cicle 2
fa anys que en tenen un d’adjudicat. Són enxanetes,
timbalers, maulets, mossenyes, picolats i llucets.
I cicle 3?, doncs aprofitant que estem treballant la
vinya, han triat tres noms que van lligats amb el món
del vi i la vinya. Els de CE2 es diuen moscats, els de
CM1 són els xirments i CM2, els trempes.
Aquesta va ser la primera de les tres sortides previstes
per a aquest curs escolar al Mas de Santa Bàrbara per
seguir l’evolució del cicle de la vinya.

La Bressola · Escoles
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Prada

La bruixa i el tió

Ves'prada

Editorial Baula
PVP: 7.25 €
Sabeu d'on venen els tions de Nadal? Coneixeu la història de la bruixa fredolica,
que tenia tant fred que sempre tenia el nas congelat? Encara no? Doncs no espereu
més, llegiu el nou conte esbojarrat "La bruixa i el tió", de Susana Peix i Oscar Julve, i
descobrireu perquè fem cagar el tió i perquè caga llaminadures! A partir de 5 anys.

El 10 de novembre, l’escola de Prada va celebrar, en
el marc de les 7 vesprades pels 40 de La Bressola, una
castanyada popular a la plaça del poble.
Cada cicle de l'escola va ballar una dansa i va cantar
una cançó, i per arrodonir l'espectacle dels mainatges
vàrem cantar plegats «La cançó del Marrameu».

L'artilleria de Mr Smith
Francesc Puigpelat
Editorial Bambú
PVP: 10.90 €
Balaguer 1938, és la guerra civil. En Xavier se sent segur i cada dia surt amb bicicleta
a explorar el poble i els voltants. En una d’aquestes excursions coneix en Mateu, un
noi de setze anys que és fill d’anarquista i està a punt d’incorporar-se al front. Quan
en Xavier, fill d’un enginyer a les ordres de Franco, descobreixi l’arma secreta que
ha ajudat a preparar el seu pare per anihilar el bàndol republicà, se li plantejarà el
dilema més crucial de la seva vida. Una novel·la juvenil que tracta de l'amistat i que
ens permet fer memòria històrica. A partir de 13 anys

Tota la tarda i fins tard al vespre, la plaça es va moure
al ritme de la castanyada popular plena de les olors i
l'enrenou de la torrada.
Amb la col·laboració de les famílies de l’Associació
Mainatges, els nins i nines de l’escola van tenir una
paperina de castanyes ben calentes.
a
«Amb aqueixa llengua ros
s
rer
que arrossega pels car
es
diguis-me coses boniqu
es»
dit
ben
es
cos
diguis-me
Joan Pau Giné
Parla-me, diguis-me coses.

El navegant
Joan-Lluís Lluís
Editorial Proa
PVP: 18.50 €
L'escriptor nord català torna amb una novel·la sobre la vida d'Assicle Xatot, un jove del
segle XIX del barri de Sant Assicle de Perpinyà, que té un do molt especial, el d'entendre
totes les llengües del món que se li presentin. El jove es veurà arrossegat de Perpinyà
fins a les colònies franceses de nova Caledònia, tot passant pel París de l'època de
la Comuna. Lluny de les seves terres i de la seva estimada Josepa, es preguntarà: de
què serveix tenir un do, si només comporta maldecaps i complicacions de tota mena?

En Gerard Jaquet, acompanyat d'un cor improvisat de
nins i nines, va ser l'encarregat de posar el punt i final
a la festa, amb les seves cançons del Rosselló.
L'equip de l'escola, va preparar un petit racó amb
begudes, entrepans i patates fregides per fer passar
les hores amb la panxa plena!
Tot plegat va ajudar a viure una vetllada ben familiar,
agradable i bonica amb el regust i les ganes de repetirho més endavant.

Si ets del Nord... Ajuda La Bressola

Al "Credit Agricole"
demana el teu talonari
de XECS EN CATALÀ

Nyils

Nom: ......................................................................................................................................................................

El 7 de novembre… Teatre en català!

Cognoms: ..............................................................................................................................................................

La Bressola de Nyils es troba al teatre de l'Arxipèlag
amb els companys de Sant Esteve, de Sant Galdric i
del col·legi del Soler.
El passat mes de novembre, els alumnes de primària
de Nyils van anar al teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà
per assistir a una de les obres més famoses de Jules
Verne «Viatge al centre de la Terra» interpretada per
una companyia de Barcelona, Roseland Musical. Aquest espectacle modern , on interactuaven dansa, música
i imatges projectades, va sorprendre i agradar els petits espectadors.
En particular quan hi va haver moments de breakdance i quan van sortir a l'escenari els terribles dinosaures.
Després d'haver assistit a aquesta representació moderna de l'obra de Jules Verne, els mainatges de Nyils,
de Sant Esteve i de Sant Galdric es van trobar en un parc per dinar i per compartir moments de jocs entre
companys de Bressola.
Tots guarden un bon record d'aquesta sortida durant la qual van anar al teatre i on van fer nous amics bressolaires.

Adreça: ..................................................................................................................................................................
Carregueu al meu compte num.:........................................................................................................................
Establiment bancari: ............................................................................................................................................
Agència i població: ...............................................................................................................................................
Quantitat del gir
En lletres: ........................................................................................................................................................
En xifres: .........................................................................................................................................................
Periodicitat:

mensual

trimestral

Data del primer gir: ........................................................

Beneficiari: La Bressola · C/ Natura · 66000Perpinyà
Banc: Crédit agricole Perpinyà · St. Jaume Rda A. France
Compte num.: 432 771 3 000 Codi establiment 17106 Guixeta: 00020 Rib87

Siusplau, doneu-la a la vostra agència bancària

L'Ada Cusidó va sumarse a la festa, explicant
contes per als més petits
amb el seu teatre, i les
Dues Princeses Barbudes
van animar la vesprada
amb la seva música.

NOVETATS NADAL 2016

www.edicions1984.cat
Per anar més lluny el teu ajut pot ser decisiu!

Fes-te amic
de La Bressola

{

Ompliu la butlleta amb lletres majúscules i envieu-la per correu postal, fax o correu electrònic a:
Associació d’Amics de la Bressola (A l'atenció de Sra. Montserrat Higueras) · amics@bressola.cat
Gran Via de les Corts Catalanes 592, 1r. · 08007 Barcelona · tel. 93 518 18 55 · Fax 93 412 76 74

Nom (o entitat): ........................................................................................... Cognoms: ...................................................................
Adreça postal: ............................................................................................................... Núm.: ............... Pis: ........... Porta: ..........
Codi postal: .................... Població: .......................................................... Comarca: .......................... Telèfon: ..........................
Adreça electrònica: .............................................................. Professió/activitat: ................................. Nif: ............................... *
Farà un donatiu:

trimestral

semestral

anual

De .................................... €

A: ............................................... Data: .......................... Signatura:
Banc/Caixa: .................................................................................................. Agència: ......................................................................
Adreça: ......................................................................................................... Població: .....................................................................
Sr. Director, us agrairé que fins a nova ordre expressa atengueu a càrrec del meu compte corrent / llibreta d'estalvis
Núm.:
que us presentarà l'Associació d'Amics de la Bressola cada: trimestre

Els rebuts de ..................................................€
semestre

any

Nom del titular: .......................................................... Lloc i data: .................................................. Signatura:
* 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 autonòmica de l’I.R.P.F., Llei 21/2001, de 28 de desembre.

