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La secretària general d'Educació visita les es-

coles La Bressola de la Catalunya Nord 

Núria Cuenca elogia el model d'immersió lingüística d'aquests centres i es compromet a "inten-

tar fer-lo créixer" des del Departament 

 
La secretària general d’Educació, Núria Cuenca, ha elogiat avui el projecte de les escoles La 

Bressola de la Catalunya Nord, on s’ensenya en llengua catalana, i s’ha compromès a ajudar a 

“institucionalitzar aquest model i a intentar fer-lo créixer” des del Departament d’Educació. 

  

Ho ha dit en el marc de la seva visita a les escoles La Bressola de Sant Esteve i El Soler, que ha dut a 

terme acompanyada del president d’aquests centres, Joan-Sebastià Haydn, i de la directora general 

de la Bressola, Eva Bertrana. 

  

“El projecte de La Bressola és un oasi a la Catalunya Nord, on s’educa i s’ensenya en català 

plenament”, ha destacat Núria Cuenca durant la visita. “Des del Departament d’Educació, ens hem 

compromès a institucionalitzar aquest model i a intentar fer-lo créixer”, amb l’objectiu, ha afegit, 

“que La Bressola no sigui una anècdota en el mapa de la Catalunya Nord, i que realment el català 

pugui arribar a tenir la presència que es mereix en els usos socials i en la comunitat d’aquest 

territori”. 



 
Durant la visita, en primer lloc, la secretària general d’Educació ha estat a La Bressola de Sant 

Esteve on ha fet una visita guiada pel centre i ha mantingut una trobada amb els responsables de 

La Bressola. Un cop finalitzada la trobada ha visitat l’exterior de l’antic liceu León Blum. A 

continuació, Núria Cuenca s’ha traslladat a El Soler on ha visitat el Col·legi Pompeu Fabra – La 

Bressola. 

La Bressola és una associació cultural que promou una xarxa d’escoles associatives que practiquen 

la immersió lingüística en català a les comarques de la Catalunya Nord. Actualment representa a 8 

centres escolars en 5 municipis que acullen a més de 1000 alumnes. 

 


