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El liceu de la Bressola és cobejat per Sant
Cebrià, Salelles i Millars
La problemàtica amb l’ajuntament de Perpinyà conserva la seva part tèrbola
Dijous, 28 d'octubre de 2021. 16:57h

La Bressola est tentée par St-Cyprien, le Soler et Millas
La instal·lació d'un institut immersiu en català no entusiasma pas l'ajuntament de
Perpinyà, però els ajuntaments de Sant Cebrià, Salelles i Millars estarien encantats
d'atreure aqueix establiment vitalitzador.
Arran de l’embolic amb l'ajuntament de Perpinyà, que continua sense cap
responsabilitat clarament establerta, la xarxa d'escoles immersives La Bressola és
cobejada en altres llocs. El seu projecte de col·legi-institut Antigó, que s'havia de
concretar a partir de l'inici del curs 2022 amb tres primeres classes, no podrà ocupar el
monestir de Santa Clara de Perpinyà, malgrat la important manifestació del 23
d'octubre.

L'agost de 2008, La Bressola va inaugurar el seu primer col·legi, al municipi de Soler,
amb el suport actiu del batllle (aleshores UMP) François Calvet. Aquesta vegada, el
projecte de col·legi i institut requereix més espai i recursos. El pressupost necessari
ascendeix a 2,78 milions d'euros, que La Bressola preveu complementar gràcies al
compromís de la Generalitat de Catalunya, la regió “Occitanie” i el Consell Departamental
de Catalunya del Nord.
Per a un nou municipi receptor, l'aposta és alta pel que fa als fluxos familiars i la
dinamització general, sobretot econòmica i social. Actualment, els batlle de Sant Cebrià i
Salelles, Thierry del Poso i François Rallo, estan interessats a acollir un projecte
d'aquesta envergadura. Aquest primer duet de dinamitzadors electes el completa
Jacques Garsau, batlle de Millars.
El col·legi-liceu de la Bressola, políticament poc rellevant segons el consistori de
Perpinyà (llevat que hi hagi un possible malentès) és disputat per tres municipis més,
que el veuen com una gran eina de vitalització.

