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Les entitats que lluiten per
la llengua catalana (5)
Rafel Castellanos i Llorenç
Membre del Secretariat de la FOLC

L

es entitats que presentem avui són: La Bressola i
l’Associació d’Amics de la Bressola; la Federació
per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes,
i el grup Arrels, format per l’Associació Arrels, Ràdio
Arrels i Escoles Arrels.

La Bressola és una associació cultural fundada l’any
1976 per a promoure una xarxa d’escoles amb immersió lingüística a la Catalunya del Nord. Actualment
consta de vuit centres de maternal i primària i un centre
de secundària, amb un total de més de mil alumnes.
Són escoles laiques, que utilitzen els recursos pedagògics més innovadors. Els seus objectius són bàsicament la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord.

per exemple, el projecte musical «Musiquetes per La
Bressola» o el suport econòmic aconseguit de més
de cent ajuntaments per a La Bressola.
Federació per a la Defensa de la
Llengua i la Cultura Catalanes, federació fundada l’any 1980 que agrupa
unes cinquanta entitats, entre elles el
grup Arrels (ràdio, ensenyament i animació), La Bressola (ensenyament),
Casal Jaume 1r de Perpinyà, Aire Nou
de BAO, etc. Els seus objectius són la
normalització de la llengua i la cultura catalanes a la
Catalunya del Nord. És present en totes les manifestacions a favor d’aquests objectius, com ara en la manifestació del 5 de novembre del 2016 «Sem Catalunya
Nord, sem un país català. Volem decidir».

El català, a les escoles de La Bressola, no hi és solament la llengua vehicular. El català és la llengua de
vida de l’escola. Es fan en català totes les activitats
que hi tenen lloc.
Una altra característica de La Bressola és que s’organitza d’una manera «vertical» (alumnes de tres o
quatre edats diferents a la mateixa aula), una estructuració que facilita la influència i guiatge dels alumnes
més petits pels alumnes més grans. El paper dels
alumnes grans és més efectiu que el dels professors
per a l’aprenentatge de la llengua fora de l’aula.

L’Associació d’Amics de la Bressola és una entitat
fundada l’any 1987 amb més de cinc-cents socis,
que procura divulgar la tasca de La Bressola i obtenir
suports morals, materials i econòmics per a l’escola;

Associació Arrels
Fundada en 1981 per trenta membres pertanyents a
diverses entitats (Grup Cultural de Joventut Catalana,
Terra Nostra, Universitat de Perpinyà, La Bressola ...).
Va crear l’escola arrels i Ràdio Arrels i organitza les
animacions escolars i extraescolars tant als alumnes
com als pares.

Ràdio Arrels emet únicament en català, amb una programació musical original i sobretot en català, amb

Llengua Nacional 107 | 2n trimestre 2019

6

MILITÀNCIA
quatre hores de directe diari, un volum de quaranta-sis
hores setmanals i una audiència de 55.000 persones.
Ràdio Arrels es reivindica com una ràdio local d’informació general (Països Catalans, Estat francès i el
món).
Amb quatre freqüències, cobreix cadascuna de les
sis comarques del Rosselló, el Vallespir, el Conflent,
la Cerdanya, el Capcir i la Fenolleda.
Ràdio Arrels es pot sintonitzar en directe a través de
la xarxa internet i es pot descarregar una selecció de
programes.
Escoles Arrels

Les escoles Arrels de Perpinyà són escoles públiques immersives a l’Estat francès que compten amb
més de dos-cents alumnes.
Tot i ser escoles públiques, hi ha característiques particulars que protegeixen el seu projecte pedagògic i
el seu compromís en la immersió en català: el procés
d’inscripció dels mainatges està subjecte a una comissió i els nous mestres han de passar una avaluació de
la seva competència en llengua catalana.
L’objectiu de les escoles Arrels és que els nins i nines
adquireixin un domini i una pràctica del català i del
francès.
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