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La manifestació, convocada per la Bressola, tindrà lloc a la Plaça 
Catalunya per donar resposta a “l’atac injustificat i insuportable” del 
govern municipal liderat per Louis Aliot 
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La delegació nord-catalana del Consell per la República participarà aquest 

dissabte a una manifestació a Perpinyà per reivindicar l’ensenyament en 

llengua catalana i donar, una mobilització impulsada per la Bressola. En 

concret, l’acte tindrà lloc a partir de les onze del matí a la Plaça Catalunya 

de la capital del Rosselló, i respondrà d’aquesta manera a la decisió del 

batlle de Perpinyà, Louis Aliot, “d’impedir la implantació d’un segon col·legi 

i d’un liceu” a la ciutat, tal com subratlla l'agrupació a través d’un 

comunicat.  

En aquesta nota, el Consell remarca que Aliot “ha decidit fer servir el dret 

de preempció sobre el Convent de les Clarisses, que la Bressola ja havia 
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adquirit per implantar els dos establiments escolars al cor del barri de 

Vernet, un equipament imprescindible per a l’ensenyament en català”. “El 

batlle de Perpinyà ha decidit saltar-se la llei per tal de satisfer el seu 

anticatalanisme primari”, continua el comunicat, que afegeix: “La 

municipalitat de Perpinyà ha decidit usar el dret de preempció sobre aquest 

edifici, però la llei també diu que per fer servir aquest dret una municipalitat 

necessita tenir un projecte concret”.   

“L’únic projecte concret que té la municipalitat de Perpinyà és impedir el 

desenvolupament de l’ensenyament en català. Això no, senyor Aliot! 

L’ensenyament de la llengua i cultura catalanes no es toca a casa nostra”, 

conclou la nota. 

Aliot ho desmenteix 

Fa uns dies, Aliot va exposar el seu posicionament sobre els fets, i va criticar 

“les al·legacions dels responsables de la Bressola, que acusen l’Ajuntament 

de voler ‘dificultar’ el projecte de batxillerat i escola secundària”. En aquest 

sentit, el batlle destacava que “l’única raó per prevenir el Convent de les 

Clarisses” és la voluntat del consistori de “preservar el patrimoni de 

Perpinyà”. Reconeixia, també, que des de La Bressola li van exposar fa uns 

mesos “el seu desig de crear una escola de secundària a Perpinyà”, però 

agrega que “mai no em van esmentar aquest lloc”. “Hem parlat de les 

antigues instal·lacions de GRETA i de Percier”, deia. 
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