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Manifestació a favor de l'ensenyament
en català a Perpinyà
L'acció és una resposta al bloqueig imposat per
l'ajuntament al projecte de col·legi-liceu de la Bressola
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El Col·lectiu 2 d'abril ha organitzat una manifestació a favor de la Bressola i l'ensenyament en
català per aquest divendres 23 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de Catalunya de Perpinyà.
La concentració és també un acte de rebuig contra el bloqueig imposat pel consistori
al projecte de col·legi-liceu al monestir de Santa Clara, impulsat per l'Associació Bressola.
La batllia va decidir exercir el dret de tanteig i retracte per la compra de l'edifici històric just
quan l'escola havia fet una paga i senyal –de 60.000 euros- per adquirir-lo, amb la intenció,
segons els responsables de les escoles, de dificultar el seu projecte educatiu i impedir la
implantació d'un segon centre a la ciutat. De fet, l'ajuntament va comprar l'edifici sense tenir
cap projecte assignat, no se n’havia discutit en cap consell municipal, ni s’havia previst al
pressupost de la ciutat els 1.200.000 euros per la compra i els centenars de milers d’euros per
les obres de rehabilitació.
L'alcalde, Louis Aliot, és membre de l'extrema dreta del Front Nacional i algú profundament
anticatalà. Aquest mes de març va canviar l'escut i el lema de "La Catalana" per "La
Radiant" com a denominació de la ciutat i va reivindicar el seu caràcter francès. Més
recentment, sense cap avís va fer treure els rètols de les entrades de la ciutat redactats en
català, acusant primer els seguidors de la USAP i dels Dragons, per a més tard explicar que
era pel manteniment.
La Bressola ha presentat dos recursos al Tribunal Administratiu de Montpeller per la compra
del monestir per part de l'Ajuntament de Perpinyà. Un d'ells amb caràcter d'urgència per

aconseguir aturar la maniobra municipal. Esperen que es resolgui en un termini d'un mes i
mig i que els tribunals els donin la raó.

