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La Bressola es converteix en el problema número 1 de Louis Aliot 

Les escoles catalanes arriben a mobilitzar al carrer 2.500 persones 

Dissabte, 23 d'octubre de 2021. 20:39h 

Manifestació de suport a les escoles La Bressola, Perpinyà, dissabte 23 d'octubre 

de 2021 © La Bressola 
 

2500 persones han sortit al carrer a Perpinyà, aquest dissabte 23 d’octubre, a les 
escoles catalanes de Bressola. L’ajuntament dirigit per l’Aplec Nacional els va 
rebutjar un lloc ideal, el monestir de Sainte-Claire. 

Alegre, optimista, 3.0., Una multitud inesperada va batre el quitrà a Perpinyà aquest 
dissabte 23 d’octubre, el primer dia de vacances infantils. Més de 2.500 manifestants van 
respondre "presents" per donar suport al projecte del col·legi Antigó previst per la xarxa 
d'escoles catalanes La Bressola, rebutjat per l'ajuntament d'extrema dreta dirigit per 
Louis Aliot. Aquesta extraordinària mobilització, a partir de la plaça de Catalunya, va 
implicar una gran majoria de persones no polititzades, motivades per l’únic desig de 
garantir la difusió de la cultura i la llengua catalanes per al futur. 

 
Pares i antics pares d’alumnes educats per Bressola formaven part del personal. La llarga 
processó també més generalment és moderna, conscients que un model d’educació 
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immersiva i de qualitat, associatiu, laic i universal, constitueix una alternativa eficaç a 
una educació pública els defectes de la qual han esdevingut flagrants. 
45 anys d’ensenyament contra 1 any al càrrec 
No hi falten ambigüitats a l’expedient, per ambdues parts, perquè l’ajuntament ha 
previngut el monestir de Sainte-Claire (cobejat pels Bressola en un projecte ideal de 
recalificació del local), mentre l’escola, en la seva adquisició d’esforços del local, tenia la 
incomoditat de presentar-se sota el títol de persona jurídica i no de l’associació 
dedicada, declarada el 19 de maig de 1976 a la prefectura dels Pirineus Orientals, amb el 
succint propòsit: “educació i cultura catalana de la mainada”. 

 

No obstant això, 45 anys després, el problema és important per a Louis Aliot, ajuntament 
de Perpinyà, membre de l’Aplec Nacional, la direcció nacional de la qual mai esmenta 
evitar esmentar les llengües franceses natives (català, basc, bretó, cors, embarcat en un 
Vaixell de França guiat pel supremacisme de la llengua de París). L. Aliot es troba 
enclavat entre el veritable carrer francocatalà, a Perpinyà, i el jacobinisme monocultural 
franco-francès, destil·lat pel sistema mediàtic parisenc, en perfecta harmonia amb el seu 
partit. 

 
 


