MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT DE SUPORT A LA BRESSOLA
(en nom de l’Associació d’Amics de la Bressola)
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

L’Associació d'Amics de la Bressola és una entitat amb més de 500 socis sensibles a
la tasca que desenvolupa la Bressola, la xarxa d’escoles que segueixen el sistema
d’ensenyament d’immersió en llengua catalana a la Catalunya del Nord.
Aquesta entitat procura divulgar la tasca de la Bressola i obtenir suports morals,
materials i econòmics per a dotar-la de mitjans: tots els recursos que aconsegueix
l'Associació es destinen íntegrament a la Bressola. Des de l'any 1986 la solidaritat i
la feina dels Amics han esdevingut un dels pilars de la Bressola. L'any 1986 va ser el
de la constitució formal com a associació. Però, abans, des de l'any 1980, en Francesc
Ferrer i Gironès i més amics van fer campanyes per a canalitzar ajuts a les escoles
de la Catalunya del Nord. Aquestes campanyes van permetre a la Bressola de
sobreviure en un moment en què l'actitud de l'Estat francès era més bel·ligerant
encara. A hores d'ara, gràcies a la feina dels Amics, més de 150 ajuntaments del
nostre país donen suport econòmic a la Bressola.
La Bressola ha aconseguit fites molt importants. Però, encara podria créixer molt més
si aconseguís de millorar el seu finançament, i els Ajuntaments i ens locals hi tenen
un paper fonamental. Els Amics de La Bressola malden per diversificar les aportacions
econòmiques, amb la finalitat de fer-la més forta i independent de les conjuntures
polítiques. En aquest sentit, els municipis i ens locals tenen la possibilitat de fer-se
socis protectors de La Bressola, com els anima a fer una resolució del Parlament de
Catalunya de l'any 2002, fent una aportació anual a la Bressola.
Al voltant d’un centenar de municipis catalans són socis protectors de la Bressola.
Premià de Dalt ho ha estat però va deixar de pagar-ne la quota.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Premià de Dalt reprengui el suport donat fins ara a
l’Associació d’Amics de La Bressola.
SEGON.- Que el govern municipal reprengui el pagament de les quotes a l’Associació
d’Amics de La Bressola.
TERCER.- Que es difongui l’activitat i tasca d’aquesta associació en actes culturals
en la mesura del possible, i enllaçant el web de l’entitat a la pàgina de l’Ajuntament
de Premià de Dalt.
QUART.- Que es comuniqui a la junta directiva de l’entitat aquest acord, es publiqui
una notícia al web municipal explicant la tasca de La Bressola i el paper de
l’Ajuntament com a soci protector, i es difonguin aquests acords.
Premià de Dalt, Països Catalans, 7 de juliol de 2017
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