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INTERREG 
[Programa Europeu], 
un suport a l̂ escola en català 
Joaquim Pèlach 

Avui, a la Catalunya Nord, més de quatre-cents alumnes, de dos a quinze anys, van cada dia a una escola on la llengua 

habitualment és el català: als patis, a les aules, en la relació amb els mestres. Se senten verbs rossellonins, «jo vingui», "jo arribi"... 

Als del Principat ens resulta una mica sorprenent ilegir la paraula bourrou escrit en «francès» amb lletra dubtosa, d'aprenent molt 

jove. És el resultat de la tossuderia, la fe i ta feina de La Bressola. De moment, el seu anar fent pausat i continu ha obert set escoles 

de primària i, fa poc, ha iniciat el trajecte de la secundària. Si hem de fer cas de la demanda social, l'oferta es queda curta: 

més de seixanta peticions d'escolarització no s'han pogut atendre enguany, per manca d'infra estructura, no pas de voluntat. 

Els alumnes de La Bressola amb els 
jugadors del FC Barcelona al Camp Nou, 
el diumenge 3 d'octubre de 2004. 



EDUCACIÓ •» •r- RuvisTA lïi; GIRONA -» NÚ.M. ^35 MAKÍ,: - AKKIT 2006 f- I if"víl 47 

El programa d'accions compartides entre 
la Diputació, les escoles La Bressola i la UdG 

és cofinançat per la Unió Europea 

Les tres motivacions de La Bressola 

Per quines morivacions les famílies de 

la Ca ta lunya francòfones e lege ixen 

aquestes escoies per inscr iure-hi els 

seus fills? Q u è hi ha vist d'atractiu i 

valuós? Q u è demanen a la institució? 

Qu in tipus de servei esperen? 

Es possible distingir tres tipus de 

motivacions: 

Una part de les famílies, no pas la 

majoritària, inscriu els seus fills amb la 

voluntat palesa de donar-los una edu

cació catalana. Se sen ten catalans Í 

desitgen q u e els nens i nenes també 

s'hi vagin sen t in t , pe r la qual cosa 

creuen convenient l 'aprenentatge pri

merenc de la llengua. 

U n a altra part de famílies pensen 

que l 'adquisició d 'una segona llengua 

és que lcom enr iquidor que els facili

tarà l ' ap renen ta tge d 'al tres l lengües 

en el futur. 

Per a un tercer grup l'atractiu es 

troba sobretot en k pedagogia de La 

Bressola, on la m e t o d o l o g i a rep el 

suport d 'un tracte vo lgudament per 

sonalitzat. Són famílies l 'orientació de 

les quals les porta a la recerca d 'un sis

t e m a escolar p e r c e b u t c o m a més 

capacitat per preparar els seus fills en 

una Europa, que . per ara, n ingú no 

pot anticipar amb gaire concreció. 

EI dibuix d 'una proposta escolar, 

en un escenari com el de la Catalunya 

Nord , com es pot preveure làcilment, 

planteja dificultats de pes, algimes inè

dites, sense gaire precedents on pouar 

solucions i directrius. Les escoles fíjn-

cionen en un medi social on el fiancés 

és la llengua d'ús, fins i tot en fann'lia. 

Molts deLs pares dels alumnes 110 parien 

i alguns ni entenen el català. Es tracta 

d 'un medi escolar mol t idiosincràtic, 

amb problemes i demandes ben especí

fics. N o és gens estrany que ets mestres, 

malgrat la seva evident il·lusió, sovint 

se'n vegin un bull i demanin ajuda a la 

Univei-sitat de Girona. 

Contactes interfronterers 

amb frontera al mig 

Fa set o vuit anys, un gi'up de profes

sors de la U d G , carregats d 'opt imisme 

i de ganes d'aprendre i ajudar a apren

dre, ens manteníem en contacte amb 

La Bressola i a m b les escoles q u e la 

institució poitava. D e tant en tant, un 

dissabte al mat í , en una aula de La 

Bressola, a Sant Galdric, ens reuníem 

un bon grapat de persones, mestres i 

profcssoi-s de !a universitat, per c o m 

par t i r idees i ma ldecaps , recursos i 

alguna fnistracíó. 

Encara estàvem en el segle X X : 

eren els cursos 1997-98 i 1 9 9 8 - 9 9 . 

Feia un parell d'anys escassos que les 

escoles d e La Bressola hav ien estat 

reconegudes per l'Estat francès (Etat 

Françaís) en el marc del que disposa

va, o pemietia, la llei Debré (1959). 

L'ambient de les trobades esdeve

nia sempre molt agradable. La conver

sa fluïa plàcida, amb alguna espurna de 

genialitat de tant en tant. sempre amb 

bon Iiumor i sobretot amb una actitud 

acollidora, càlida i alhora critica. Mai 

Prada del Conflent, curs 2002 / 2003. 

no dinàvem a l'hora francesa, tot i que 

a l g u n e s v e g a d e s p r o u q u e ens h o 

h a v í e m p r o p o s a t . I n e v i t a b l e m e n t 

l ' i n t e rcanv i s 'al largava, de vegades 

canviant de lloc, fins tard. 

L'Escola de Mestres de Clirona, 

des de molt abans, ja havia instal·lat 

canals de c o m u n i c a c i ó i coope rac ió 

amb les escoles catalanes de la Cata

lunya Nord . Els anys 80 i de manera 

alegal aquestes escoles ja participaven 

en el programa de pràcticum i en el 

treball conjunt que l'Escola de Mestres 

propiciava amb les escoles d'infantil i 

primària de les comarques de Girona. 

La presenc ia del d i r e c t o r / i m p u l s o r 

Joan Pere le Bihan a algunes de les 

reunions de directors que s'havien ini

ciat a La Normal en deixava constàn

cia. En transformar-se en Facultat de 

Ciències de l 'Educació, amb la creació 

de la Universitat de Girona, es va con

t inuar el treball c o m ú , especialment 

des dels estudis de mestre. 

Parlàvem de la nostra experiència 

c o m a e d u c a d o r s , dels r e p t e s d e 

l 'ensenyament en català a la Catalunya 

Nord , de projectes i il·lusions, sense 
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perdre de vista allò que ens unia: aju
dar els nens i nenes i les seves fainílies 
a viure una escola de qualitat, de 
molta qualitat, en català. 

Que la feina que fèiem esdevenia 
útil ho prova el fet que les anades i 
vingudes varen durar dos cursos, sense 
cap mena d'ajut exterior ni de cober
tura institucional. 

Aquest programa de treball potser 
caldria veure'l com una de les peces 
fonamentals sobre Ics quals arranca el 
projecte INTERREG. N'hi ha, però, 
un parell més que no fóra just obhdar. 

El 15 de juliol de 1998 se signà 
un conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona, les escoles de 
La Bressola, l'Inscitut Supérieur des 
Langues de la Républiquc Français 
(ISLRF) i la Diputació de Girona. El 
conveni facilitava als alumnes de 
riSLRF de Béziers poder cursar assig
natures de la carrera de mestre a la 
Universi tat de Girona per tal de 
millorar el seu coneixement de la 
llengua catalana d'aquelles persones 
que volien preparar-se per esdevenir 
mestres d'alguna de les escoles La 
Bressola de la Catalunya Nord. 

Alhora, des de La Bressola 
s'impulsava una política d'intercanvis 
escolars per tai de posar en contacte 
grups de nens i nenes de la Catalunya 
Nord amb escoles del Principat, pre
ferentment de la zona nord de les 
comarques gironines. 

Tres instantànies d'ahir per explicar l'avui 

La paraula INTERREG, així, escrita 
en fred. sense adjectius ni comple
ments, probablement no evoca gaire 
res al lector. Per a nosaltres, pedagogs 
i mestres que hi hem participat i hi 
seguim participant, es concreta en 
accions i escenaris. És cl nom que rep 
un programa de recerca i intercanvi 
cofinançat anib fons FEDER per la 
Unió Europea. Des de la Universitat 

De dreta a esquerra: Joan Pere Le BJhan, president de La Bressola; Carles Pàramo, president 

deia Diputació; Joan Batlle, rector de la UdG; Joaquim Pèlach, responsable del Projecte. 

ens vàrem sumar a la iniciativa de la 
Diputació de Girona de sol·licitar un 
ajut per un valor de 147.723,99 euros 
que ens permetés un programa 
d'accions compartides entre la Dipu
tació de Girona, Ics escoles La Bresso
la i la Universitat de Girona. 

En cl món que anem edificant 
tots plegats a Europa, les coses passen 
molt de pressa. Avui sortim al carrer 
milions de pei"sones per dir «no» a una 
guerra i demà, o al cap de quatre dies, 
la filera d'assassinats o les imatges de la 
gana ja són gairebé costum. Si no 
creem estructures, associacions, pro
jectes, que durin, que transcendeixin 
la immediatesa del present, no anem 
enlloc. Molt soroll i poca constància. 
La imatge de demà condemna la 
d'avui a l'annièsia. 

La bona voluntat, !a il·lusió, la 
dedicació voluntària o voluntarista, 
desinteressada, potser són magnífics 
ressorts per fer néixer projectes: a la 
llarga, calen xarxes de protecció, 
es t ructures organi tza t i ves que 

emmarquin i facilitin el que anem 
fent. I N T E R l í ^ G ens ha ofert i ens 
segueix oferint un marc de possibili
tats, emparat per la Unió Europea i 
els seus projectes de desenvolupa
ment . La seva divisa (cooperació 
transfronterera, transnacional i inter-
rcgional), acull una de les idees cen
trals de l'educació al llarg de la vida, 
a! segle XXI: comprensió, compren
sió, comprensió. 

El desenvolupament i l'aprenentat
ge són processos que avancen en el 
temps. Es necessita mantenir l'atenció i 
la direcció del caminar, encara que 
anem a poc a poc, un pas darrere l'altre. 

El conveni 

Quan es defineix un projecte com 
INTERREG i se signa un conveni, 
solemne, púbhc, per desenvolupar-lo, 
nomialment és un moment de celebra
ció que es viu amb optimisme. Farem 
quelcom junts, i durarà un període 
establert. No farem coses gaire vistoses, 
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«Els educadors hem oblidatr fins on ha estat 
possible, que existeix una frontera i ens hem 

centrat en la comunitat de les persones» 

segurament, però anirem essent mes 
savis i, esperem-ho, niés feliços. 

A la foto, hi apareixen unes per
sones, darrere les quals hi bateguen 
institucions de tipus ben divers, cadas
cuna amb la seva pròpia lògica de tre-
baU. Treballar en equip no vol dir fer 
tots la mateixa feina, tota l'estona. 
Potser ens trobarem al final per ajun
tar les construccions de tots plegats. 

Diputac ió : interessada a pro-
moutL- intercanvis escolars i culturals 
de coneixement mutu. 

Associació La Bressola: preo
cupada per la immersió lingüisdca dels 
alumnes i docents i per l'intercanvi 
d'alumnes de la Bressola. 

Universitat de Girona: té cura 
de dissenyar i implementar processos 
de fomiació continuada, avaluar inno
vacions, recercar noves propostes i 
facilitar beques d'estudis als estudiants 
de Girona i de la Catalunya Nord. 

L'Institut Supérieur des Lan-
gues de la République Française: 
entitat que vetlla per les llengües 
minoritàries dintre de l'Estat francès i 
dóna suport al projecte. 

La signamra d'un conveni suposa 
el punt final d'un procés de treball, en 
els quals s'ha acordat un projecte, una 
anticipació del que farem junts i com 
ho farem junts. Suposa tanmateix 
l'inici d'un altre tram de l'itinerari. 

La UdG i La Bressola 
enelmarcd'INTERREG 

El nostre paper, en el conjunt 
d ' INTERREG, ens convida a treba
llar en quatre direccions, quatre grans 
objectius, els quals, com enormes 
trencaclosques, representen una feina 
laboriosa d'anar col·locant peces, una 
darrere l'altra. i encara sense saber mai 
si encaixaran bé. 

El trencaclosques acabat, utòpic, 
que ens guia, conté quatre trets 
orientadors: 

A. Promoure i desenvolupar les 
íormacions comunes , dissenyar i 
implementar els primers passos per a 
l'arrancada d'una formació inicial 
transfronterera de mestres. Elaborar un 
estudi de la situació de l'ensenyament 
del català de cada costat de la frontera. 

B. Desenvolupar la formació 
contínua dels mestres, jornades de 
divulgació del projecte i seminaris de 
trobada dels professionals de cada cos
tat de la frontera. 

C. Desenvolupar els intercanvis 
escolars transfronterers entre les set 
escoles de La Bressola i les escoles de 
les províncies de Girona i Barcelona. 

D. Millora de les tècniques 
d'immersió dels alumnes. 

Assolir finalitats com les que 
s 'expressen en l 'apartat an te r ior 
demana molta feina, massa, molt més 
que la que podem ter tots plegats. 
Però això no significa que puguem 
quedar-nos aturats. 

Un espai de treball a la xarxa Internet 

Ei nostre primer pas fou construir un 
espai de treball, un instrument que 
facilités el contacte, la comprensió 
mútua, i sobretot la col·laboració i 
l'aprenentatge, de tots, a una banda i 
a Paltra de la frontera. Les TIC (Tec
nologies de la Informació i la Comu
nicació) ens han proporcionat l'ins
trument necessari per fer més senzill 
el treball des de la distància. En 
aquest «espai» lii podem «penjar» i 
«despenjar» documents tots els que 
par t ic ipem en el pro jec te . Cada 
document té un historial que et per
met saber les persones que l'han lle
git, les modificacions que hi ha fet, 
etc. Això facilita enormement el tre
ball compartit i el treball en equip. 

I N T E R l ^ G ens ofereix la possi-
bihtat de construir una organització, 
amb una missió definida i uns recursos 
personals i materials adients per facili-

Pàgina de l'Espai de Treball a la qual tenen accés tots els que participen 
en el nostre Projecte INTERREG i que la casa BSCW ©1995-2005 FraunhoferFIT 
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Car-iios la feina. Hi ha quelcom que es 
mantindrà en el temps i anirà treba
llant per tal de créixer en les direc
cions que hem definit en el projecte. 
Cadascú la seva, al costat de les altres. 

En qual.sevol organització hi ha, a 
vegades ben amagats, molts recursos, 
sobretot en forma de coneixement. 
Tothom pot aportar idees; tots els 
punts de vista són acceptables, almenys 
com a punLs de vista. Els professors de 
la UdC;, els mestres de les escoles, cis 
estudiants universitaris, els governs 
municipals, els alumnes, les famílies... 
tothom pot aportar quelcom de savi. 

Per recollir-ho i fer-ho a mans de 
tots ens calia un espai de treball que 
funcionés sense les limitacions pròpies 
dels intercanvis cara a cara: Un espai 
horitzontal, interactiu, on tothom s'hi 
senti igual d'important, aquí i allà. 

Formació contínua 

La formació contínua cada vegada 
més s'orienta cap a l'aprenent com a 
client, com a propietari del coneixe
ment. Es ell qui planifica el que vol 

Sessió de treball a l'escola Sant Galdric. Perpinyà. 

aprendre, d'acord amb les seves neces
sitats sentides. Comencen a tenir força 
models d'aquest tipus, sobretot en 
l'àmbit universitari. 

Les escoles de La Bressola es fan 
preguntes força originals i hi donen 
respostes tanmateix originals i creati
ves. Els alumnes sovint no saben 
català, però el català tampoc és una 
llengua estrangera que s'aprèn com a 
segona llengua. Què cal fer? Interve
nir molt? No intervenir gaire? On és 
el punt òptim per facil·ltar l'aprenen
tatge dels alumnes? 

Eis nens i nenes (nins i nines) 
aprenen català en un medi francès. La 
idea de la classe vertical, per exeniple, 
que estan assajant a La Bressola es basa 
en l 'agrupament d'alumnes d'edats 
diferents, precisament per tal que els 
més grans facin de model lingüístic, 
en certes estones, dels més petits. 

Són alguns dels «problemes» que 
La Bressola ha de considerar i mirar 
de resoldre. La formació inicial dels 
mestres en íormació serà, ben segur, 
una ajuda important, però per als que 
ja estan treballant, la necessitat d'una 

fomiaciò contínua, horitzontal, en la 
qual aprendre tots de tots sigui la fina
litat, sembla gairebé imprescindible si 
volem evitar l'esclerosi de l'escola. 

Les fronteres 

El millor que li pot passar a una fronte
ra és que esdevingui inútil, que no cal
gui. Hem vist caure el mur de Berlín, 
vergonyosa frontera, però també hem 
vist constRiir altres murs, el destí dels 
quals, esperem-ho, sigui ser ender
rocats, a mesura que les comunitats i 
les persones ens coneguem, ens escol
tem i mirem d'entendre'ns. Heus ací 
això que anomenem progrés cultural. 

I N T E R R E G és un projecte 
transtronterer. Els educadors hem 
oblidat, fins on ens ha estat possible, 
que hi ha frontera i ens hem centrat 
en allò que és més impor tant : la 
comuriitat de les persones i, específi
cament, d'aquelles persones que ens 
dediquem, a vegades fins i tot amb 
encert, a facilitar processos d'aprenen
tatge. Per a això. no n'hi ha de fron
teres: aprendre és quelcom universal. 
Tothom aprèn. La diferència la tro
bem en les opcions que cadascú pot 
trobar a mà. 

No volem fronteres que ens sepa
rin, que ens tallin la mirada entre cots 
i ens converteixin en els uns i els 
altres, els de dalt i els de baix, els del 
nord i els del sud. Si n'hi ha d'haver, 
de fronteres, que ens ajudin a saber on 
som i qui som, no pas a decidir quina 
selecció esportiva és la que hem 
d'aplaudir. 

Les pitjors fronteres es troben al 
cervell de les persones. Després si 
voleu es marquen sobre el temtori i, 
esperem-ho, aviat ens podrem oblidar 
d'on són. A banda i banda de qualse
vol frontera hi ha algú com tu i com 
jo. Segurament cap dels dos hem tin
gut l'oportunitat de triar el costat on 
volíem trobar-nos. 
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«Si un dia feu un vol per les escoles La Bressola, 
hi sentireu parlar un català tocat de rosselloní 

i d'un gironí ferreny i ben definit» 

Desenvolupament, paraula clau 

En el projcf t f I N T E K R E G la 
p;ir;Uil,l (Icsctivoliipuiiiciit es r epe te ix 

aüib irisiscèiiL-ia. C o m ens imaL;incni 

tots plegats nna societat, o un terr i to

ri, o un grup humà amb un grau de 

desenvolupament elevat? C o m espe

rem que sigtii una societat desenvo

lupada? 

N o s a l t r e s hi v o l e m p o s a r u n 

parell d ' indicadors , per en tendre 'ns : 

Una societat madura i desenvolupada 

mostraria dos trets: 

A- Cada persona, cadascii. un sol 

ind iv idu , és impor t an t . Encara que 

n o m é s s i g u i 1 / 4 0 . 0 0 ( 1 . 0 0 0 de l 

col·lectiu. Cap fracció no és menys 

preable. 

l i - El dret a ser diferent, a apren

dre en la direcció que cadascú senti 

c o m a i m p o r t a n t , a e s d e v e n i r u n a 

persona digna tot i que no s'assembli 

gaire a la majoria. 

I N T E R R E G pensa en aquesta 

direcció. El seu lema és prou explícit: 

«Formar-se juiï ts , fer intercanvis per 

conèixer-se millor». Volem col · labo

rar per c o m p r e n d r e ' n s , c o m p a r t i r , 

aprendre els uns dels altres, dialogar... 

i no tant discutir, convèncer , alliço

nar, jutjar.. . o coses per l'estil. 

La nostra vivència 

El dia de Sant Jordi, tot passejant per k 

plaça de Catalunya de Girona, un p ro 

fessor de la U d G saluda, sorprès, un 

amic. El dia és magnífic i el to festiu. 

Fa bo de trobar-se. En la petita con

versa, però, l'amic assabenta el profes

sor de com van les coses pel seu insti

tut (o lyccc, si voleu) i li planteja un 

parell de qüestions de caire pedagògic, 

les quals seran ajornades, de moment , 

per tal de poder ser estudiades i ateses 

en contextos més adients. 

L'amic és el responsable del pri

mer centre de secundària a Perpinyà, 

en el qual la llengua vehicular és la 

catalana. EI professor pertany al claus

tre de la U d G . Ent re ells hi ha un 

relació, un lligam, un projecte c o m 

partit, cl qual treu el nas fins i tot en 

moments tan aparentment inoportuns 

com la fira del llibre de Sant Jordi . 

Si feu un voit per les escoles de La 

Bressola a la Catalunya Nord, hi senti

reu parlar català, tocat de ro.sselloní i, 

sorprenentment, d \ in gironí ferreny i 

ben definit. Molts mestres d'aquestes 

escoles han estudiat a la U d G , algims 

han pogut fer les seves pràctiques a La 

Bressola i. no és gens estrany, s'hi han 

quedat, almenys una estona. 

Tanmate ix no sorprèn gaire t r o 

b a r - s e a m b e s t u d i a n t s f rancesos a 

Girona: lli completen els seus estudis 

universitaris fets a França, en francès. 

A p o c a p o c les f r o n t e r e s es van 

esborran t ; nosaltres no es tem gaire 

interessats a repintar-les. El pas gros, 

p e r ò . l ' a s so l i r em q u a n d e i x e m d e 

portar-les al cap. 

Dinar de treball. Escola de Nyils. 

És e v i d e n t q u e t o t a i x ò n o és 

casual: té la seva història. S'ha construït 

pas a pas, gi-aó a graó, al llarg de molt 

temps. La primera escola catalana de La 

Bressola ha conipiert de llarg les bodes 

de plata. Les vàrem celebrar a Pcrj.iinyà 

l 'any 2 0 0 3 . Són vini- i -c i í ic anys de 

recoiTCgut, des d 'una aula situada en 

un local privat cedit per Lluís i Violeta 

Ban-iere al Km 1 de la cairetera d'Elna 

a Perpinyà, on feia de mestra Orsula 

Ferrer, fins avui, amb set escoles ober

tes i un centre d'ensenyament secunda

ri. En aquesta aventura hi ha soterrada, 

silenciosa, la feina de molta gent. molts 

mes t res s o b r e t o t , qt ie j a ens a n e m 

esbonant les honteres del cap. 

Joaquim Pèlach i Busom 

I l'cqiiip líc ivcLTíii ilc hi i -il( ',: 

R. Casadci'ídl Busqiia. 

M. Cmzàkz Biiiiiishi, 

M. D. de Rilhil Miimkí, 

M. Tcsaiiro Cid 

ij. L. Tiji-díi Míirúiiv:. 


