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El segon col·legi de la Bressola obrirà a
Canet al setembre
No s'abandona el projecte d'institut travat per l'ajuntament de
Perpinyà

David Senyarich
22/03/2022 19:34
Arran de diverses negociacions, la potent associació educativa La
Bressola ha acabat llestant un municipi per a la implantació d’un
segon col·legi a Catalunya del Nord. Aquest projecte ha estat
objecte de competència entre diversos municipis, amb motiu de la
dinàmica i el prestigi de la instal·lació d’un centre de secundària

bilingüe francès-català. Finalment, el municipi de Canet, dirigit
per Stéphane

Loda

(Els

Republicans) obtindrà

aqueix

establiment, que obrirà les portes a principis de curs d’aquest
mateix 2022.
El 2003 és va obrir un primer col·legi
L’ajuntament de la població costanera ha reservat per a aquest
col·legi en immersió l’entorn ideal del Mas Rosselló, que acull
l’arborètum municipal. Aquest serà el segon col·legi fundat per la
xarxa educativa catalana, després de la inaugurada l’any 2003 al
municipi de Soler. La xarxa La Bressola, que cada any rebutja
estudiants per causa del seu èxit, encara no ha escollit el nom
d’aquest nou recinte educatiu, que hauria d’educar molta mainada
que viu a Perpinyà i a la Costa Radiant.
El projecte d’institut continua vigent
Al mateix temps, l’associació La Bressola no renuncia al projecte de
batxillerat francès-català que havia s’encabir-se al monestir de
Santa Clara de Perpinyà. La tardor passada, aquesta idea va
generar un embolic administratiu i polític, que va implicar
especialment

el

consistori

encapçalat

per

Louis

Aliot

(Reagrupament nacional). No obstant, continua sent un objectiu,
segons el president de Bressola, Joan Sebastià Haydn, atès que el
Tribunal Administratiu va donar la raó a l’associació, al desembre,
contra un Ajuntament que s’ha tornat hostil a un ús
normalitzat de la llengua del territori.

