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La Bressola escolaritza més de 1.000 mainatges enguany
La xarsa immersiva té 8 establiments i projecta obrir un liceu
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La Bressola escolaritza més de 1.000 mainatges enguany
1000 alumnes inscrits a les escoles La Bressola, que esperen obrir un institut a Perpinyà.
Una setmana abans de l’inici del curs escolar, dimarts 1 de setembre, les escoles catalanes La
Bressola han praparat el protocol sanitari que ha d’evitar la propagació de la Covid-19 a l’interior
dels seus 8 establiments. Aquest curs 2020-2021, la xarxa d’establiments immersius educa més de
1.000 mainatge. La Bressola, percebuda superficialment com una escola de llengua catalana,
desplega una filosofia d’ensenyament cooperatiu que trenca jerarquies internes i particions
invisibles entre alumnat i personal docent. Aquest mètode ha rebut el suport de diversos milers de
famílies des del 1977, quan es va crear la xarxa.

S’està gestant un institut a Perpinyà des del 2018, en temps de Pujol
Entre llurs projectes de desenvolupament, les escoles associatives La Bressola preparen des del
2018 la creació d’un col·legi Immersiu a Perpinyà. Llur únic col·legi, situada al municipi del Soler,
té capacitat per a 180 alumnes i ha assolit el seu nivell màxim. La creació d’un establiment
addicional satisfaria una demanda cada vegada més important. Aqueix avenç permetria deixar de
rebutjar l’accés de nous alumnes i oferir a Catalunya del Nord un recorregut educatiu en català des
del parvulari fins a la universitat. Es preveu que aqueix institut de La Bressola hauria d’ocupar
l’antic Greta Catalogne / Liceu Al Sol, al barri del Vernet, a Perpinyà. Les escoles d'Arrels, que
també practiquen ensenyament immersiu en català, no s’han sumat a aquest projecte. El paquet
financer ha d’incloure l’ajuntament, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, la Regió
“Occitània”, la Generalitat de Catalunya i la mateixa Bressola. Aquest mig compromís de l’exbatlle,
Jean-Marc Pujol, forma part dels dossiers que són entre les mans del nou consistori, encapçalat per
Louis Aliot.
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