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S’encalla el segon centre per a 

La Bressola a Perpinyà 

 L’Ajuntament bloqueja l’adquisició de l’edifici previst per a 

l’ampliació interposant el seu dret de preempció 

 Nascuda el 1976, La Bressola és l’escola veterana de l’ensenyament 

en català 

•  

La manifestació convocada aquest mes d’octubre passat a Perpinyà per denunciar el 

bloqueig del projecte de col·legi G.V. / ACN. 

 

ESTEVE CARRERA - PERPINYÀ 

La Bressola té avui 8 centres educatius: dues escoles a Perpinyà; cinc, entre 
Nyils, Prada, Pesillà de la Ribera, el Soler i Sant Esteve del Monestir, i el 
col·legi Pompeu Fabra, al Soler. En total, 1.050 alumnes, amb uns 850 entre 
maternal i primària i uns 250 al col·legi. El català és l’única llengua utilitzada 
fins al tercer any de primària, moment a partir del qual –a partir de l’edat de 
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8 anys– s’introdueix la llengua francesa 6 hores per setmana durant els tres 
últims anys del cicle. 

La previsió és obrir el 2022 un segon col·legi (a més d’un primer curs d’insti-
tut) a Perpinyà. El lloc escollit és l’antic monestir de Santa Clara i s’ha firmat 
fins i tot el compromís de compra amb la comunitat de religioses propietària 
de l’edifici. 

Recurs d’urgència 

Tot ha quedat encallat pel dret de preempció exercit per l’Ajuntament a 
l’últim moment de la tramitació. La Bressola ha interposat un recurs 
d’urgència, pendent de resolució. 

Les escoles de La Bressola neixen el 1976, inspirant-se en les Seaska d’Ipar-
ralde. Fins la dècada dels vuitanta la història de La Bressola és un llarg recor-
regut de mobilitzacions, concerts i esdeveniments solidaris per garantir la 
viabilitat econòmica del projecte. El 1981 es produeix l’escissió entre els fun-
dadors, que crearan l’escola Arrels. La Bressola seguirà el seu camí per 
estructurar-se administrativament com a escola privada concertada, com 
totes les altres escoles en llengües minoritzades de l’Estat francès. Es forma-
litza el 1995 i s’aposta per aquesta fórmula en considerar que l’ensenyament 
públic no dona les garanties de poder aplicar la immersió lingüística. 

La Bressola té, entre altres aspectes, el control de la gestió dels seus mestres. 
“Hem seguit amb aquest estatut i el seguim defensant per garantir la con-
tinuïtat d’un ensenyament immersiu, malgrat no ens correspongui la ideolo-
gia d’una escola privada”, explica Eva Bertrana, directora general de La Bres-
sola. La contrapartida és una responsabilitat més per buscar finançament, 
formar mestres i organitzar el desenvolupament de l’escola. “Evidentment no 
tenim al darrere el suport d’un ministeri d’educació”, diu la directora. Els 
pares d’alumnes contribueixen pagant una participació “calculada en funció 
dels mitjans de cada família”. “És una decisió que es va assumir des dels ini-
cis, fins i tot abans de firmar el contracte d’escola privada: La Bressola és una 
escola oberta i accessible a tothom i cadascú hi participa proporcionalment 
als seus ingressos per mantenir l’estructura. No volem una escola elitista”, 
assegura Bertrana. 

 
 

https://www.bressola.cat/

