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La justicia francesa dona la raó a la 
Bressola i el projecte de col·legi-liceu 
en català de Perpinya podrà tirar 
endavant 
L’associació farà realitat el nou espai al monestir de Santa Clara, comprat per 

1,2 milions d’euros 
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La Bressola, l’associació cultural creada l’any 1976 per promoure una xarxa d’escoles 

associatives que practiquessin la immersió lingüística del català a França, 

concretament a les comarques de la Catalunya del Nord, es va trobar l’octubre de 2021 



amb un Ajuntament de Perpinyà inflexible que no permetia que el seu projecte de 

col·legi-liceu tirés endavant. 

Es va convocar una manifestació, a la qual van assistir unes 2.000 persones a favor 

de l’obertura del primer centre educatiu en català, amb l’objectiu de fer canviar 

d’opinió l’ajuntament. La Bressola havia signat la compra del monestir de Santa 

Clara, on preveia fer el col·legi. A l’últim moment, l’equip de govern de la ciutat, 

governat en aquell moment pel partit d’extrema dreta Rassemblement National, s’hi 

va negar. 

Avui, més d’un any després el Tribunal de Montpeller ha donat la raó a la Bressola i 

ha suspès el dret de preempció de l’Ajuntament de Perpinyà en l’adquisició del 

convent de Santa Clara per fer-hi el primer liceu de l’associació perquè no veu 

justificada l’actuació del consistori. L’alt tribunal ha tancat així un llarg litigi i el 

projecte de col·legi-liceu de Perpinyà podrà per fi tirar endavant. 

“L’etapa de Liceu és una necessitat vital, per a la recuperació de la llengua i cultura 

catalanes a Catalunya Nord, però també pel camí dels joves de 15 a 18 anys, que es 

troben en un període de construcció social i cultural de la seva personalitat”, 

remarquen els membres de la Bressola en un comunicat. “Això permetrà oferir, per 

primera vegada, una escolarització en immersió lingüística als alumnes des de 

maternal i fins a les portes de la universitat”, expliquen. 

 

 

 

 


