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L’ajuntament de Perpinyà bloqueja l’obertura d’un institut de la 
Bressola 

La xarxa escolar catalana presenta una denúncia contra l’executiu de Louis Aliot 

Dijous, 14 d'octubre de 2021. 14:32h 

Conferència de premsa de la Bressola, Perpinyà, dijous 14 d'octubre de 2021 © 

ACN 
A l’extrema dreta francesa no li agrada els catalanoparlants: a Perpinyà, 
l’ajuntament que dirigeix el Reagrupament nacional bloqueja l’obertura d’un 
institut de la Bressola. 

La xarxa d’escoles catalanes La Bressola, amb més de 1.000 estudiants inscrits enguany 
a Catalunya del Nord, ha decidit emprendre accions legals contra l’ajuntament de 
Perpinyà. El president de l’associació dedicada, Joan-Sebastià Haydn, la seva directora 
Eva Bertrana i l’advocat de Perpinyà Guillem Nivet han detallat el cas aquest dijous 14 
d’octubre en una roda de premsa a l’hotel Mercure de Perpinyà. La Bressola, que té 
diverses escoles maternals i primàries, així com un col·legi situat a Soler, té l’ambició 
d’obrir un institut i liceu. 
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Aquest projecte, en gestació des de fa diversos mesos s'hauria de dur a terme dins del 
monestir de Santa Clara, situat a l'actual avinguda del Mariscal Joffre, al barri de 
Vernet. Aquest lloc també anomenat "Monestir de les Clarisses" va tancar les seves 
portes al setembre, després de 750 anys de presència. Per dur a terme la voluntat 
educativa, s'ha mantingut converses molt positives amb l’ajuntament i l’associació La 
Bressola ha abonat 60.000 euros per tal d’assegurar l’adquisició. Tot i això, el consistori, 
liderat per Louis Aliot i el Reagrupament nacional (RN), ha decidit finalment 
obstaculitzar aquest projecte en obtenir un dret de retirada dels venedors. La xarxa 
educativa denuncia una "traïció" de l'Ajuntament i anuncia dues accions davant els 
jutjats. L’ajuntament d’extrema dreta defensa l’argument de la protecció del patrimoni, 
però “el que volen és obstaculitzar el projecte”, observa l’advocat Nivet. 

El dissabte 23 d’octubre a les 11 del matí, a la plaça de Catalunya, a Perpinyà, hi ha 
prevista una mobilització de defensa d’aqueix projecte de col·legi-institut de La Bressola. 

 


