BREUS

Un miler de persones participen a la 'Bressolada 2008'
Prop d'un miler de persones entre alumnes, pares i
mestres han participat a la 'Bressolada 2008', la festa
anual de la xarxa d'escoles catalanes que practica la
immersió lingüística en català a la Catalunya Nord. Una
participació que, segons el director general de la Bressola,
Joan-Pere Le Bihan, 'consolida aquesta festa com un dels
grans esdeveniments festius de la Catalunya Nord'.
Creada fa 31 any la Bressola que escolaritza més de 600
nens, té set escoles de maternal i primària i un centre de
secundària repartits en diversos municipis. Per tant,
aquesta trobada és l'ocasió de reunir tothom i 'fer que les
famílies es vagin retrobant i sentin que no estan soles.
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Xerrem
un nou projecte de la CAL per promoure l'ús social del català
La CAL ha engegat un nou projecte que pretén promoure l’ús del
català en el seu àmbit més social. Proposa fer grups de conversa per
parlar en català amb fluïdesa i seguretat. Es tracta, doncs d’unes
xerrades que tenen com a objectiu fer rodar el català a aquelles
persones que encara se senten insegures o que no l’acaben de
dominar del tot. Es tracte de parlar i parlar! Del que sigui... de les
qüestions que parla la gent quan es troba al carrer, en un bar, en una
sala d'espera. Evidentment, fer parlar el català amb seguretat i
confiança i tal vegada fer nous amics i amigues. Fer conèixer una mica més el país on vivim i
fer passar una experiència engrescadora als participants.
Els cursets són gratuïts i ja està obert el període d’inscripció. i per apuntar-s’hi només cal
telefonar al 93 415 90 02 de dilluns a divendres o enviar un correu a xerrem@cal.cat.
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La dotzena edició del Correllengua
Commemorarà el millenari de l'Abat Oliva
La Catalunya Nord acollirà l'obertura dels actes del
Correllengua, organitzada per la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua (CAL). L'inici dels actes
coincidiran amb la inauguració del Memorial per la Pau
que consistirà en l'encesa d'una nova llàntia amb la Flama
del Canigó, que serà dipositada a la cripta del monestir de
Sant Miquel de Cuixà. D'aquesta manera, la CAL vol retre
homenatge a l'Abat Oliba, pare de la nació catalana, amb
un acte carregat de simbolisme que visualitza la unitat
dels Països Catalans i la indivisibilitat de la seva llengua i
cultura. Els organitzadors d'aquesta diada són la
Comunitat de Sant Miquel de Cuixà, l'Associació Amics de la Flama dels Països Catalans, la
CAL i diversos ajuntaments de la Catalunya Nord.
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