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La Bressola: 45 anys de català a la 
Catalunya Nord 
L'associació d'escoles en català a la Catalunya Nord La Bressola celebra els 
45 anys fent el primer pas per obrir un nou centre a Perpinyà 
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TEMA: 

EDUCACIÓ   

Tal dia com avui del 1976 naixia la primera escola amb immersió en català a la 
Catalunya Nord. 

La Bressola va obrir portes amb tan sols set alumnes. Quaranta-cinc anys després té 
més de mil nens i nenes inscrits, i compta amb vuit centres a la Catalunya Nord. 

L'equip pedagògic asegura que fomentarà el joc com a recurs per dinamitzar el 
català i potenciar-lo com a llengua natural entre els alumnes. 

A més, volen incentivar un esperit crític sobre els rols que adquireixin en el joc. La 
directora general, Eva Bertrana, remarca que La Bressola té un bon estat de salut i, 
sobretot, projectes de futur. 

"La tendència és que diversos municipis ens demanen que hi obrim una escola de La 
Bressola. Això, abans no passava, i preveiem créixer els pròxms anys." 

 
 
El curs arrenca a la Catalunya Nord amb 1.050 alumnes, 30 més que l'any passat 
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Nou edifici per a joves 

La Bressola està enllestint les negociacions per a l'adquisició d'un edifici que 
permetrà obrir el primer liceu (secundària) i el segon col·legi de l'entitat al bell mig 
del barri del Vernet, a Perpinyà, en un mateix edifici. Aquest nou espai podrà acollir 
més de 300 alumnes. 

L'Associació La Bressola espera obtenir com més aviat millor les autoritzacions 
administratives necessàries. 

A hores d'ara ja té el suport del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, la 
regió d'Occitània i la Generalitat de Catalunya. La directora de La Bressola preveu la 
possibilitat que el nou centre s'obri el curs vinent. 

 
 


