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L’escola Jordi Pere Cerdà de Sa-
llagosa ha decidit ampliar l’aula de
primària  perquè en el procés
d’inscripcions per al seu tercer
curs ha constatat que la nova ofer-
ta educativa catalana a l’Alta Cer-
danya s’ha consolidat i rep cada ve-
gada més demanda. Aquests dies
 alumnes acaben el segon curs
i per al que ve la direcció d’aquest
centre hereu de la Bressola calcu-
la que assolirà els  nens.

Durant l’estiu el centre executarà

un projecte d’obres per fer l’aula de
primària més gran i canviar de lloc
el dormitori dels més petits a 5 de
permetre a l’escola continuar crei-
xent. La directora de l’escola, Sò-
nia Ferraro, ha comentat que du-
rant l’estiu es con5rmaran els ac-
tuals alumnes i n’entraran uns set
de nous. Actualment el centre
atén deu nens en etapa d’educació
primària i tretze a la d’infantil.
Ferraro ha explicat que «la nostra
idea és que l’aula de primària ar-
ribi als quinze nens i la d’infantil a

uns disset». La directora, que ja tre-
ballava a l’anterior centre de Càl-
degues quan formava part de l’or-
ganització de la Bressola, ha ex-
plicat que han notat un incre-
ment d’interès per part de famílies
de Barcelona que volen canviar de
vida instal·lant-se a la Cerdanya i
portar els nens a l’escola de Salla-
gosa. Aquestes últimes setmanes
tres noves famílies cerdanes han fet
la preinscripció. 

A pesar de poder preparar el ter-
cer curs, Ferraro ha apuntat que «la

por sempre la tenim» perquè el
projecte dependrà 5ns al cinquè
any de les ajudes. Una vegada
hagi superat aquest llindar, l’asso-
ciació Jordi Pere Cerdà que im-
pulsa l’escola podrà signar un con-

veni amb l’estat francès per acce-
dir al 5nançament públic. Per això
manté iniciatives com ara la cam-
panya de micromecenatge o la
de captació de socis que apadrinin
el projecte.
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Les responsables de l’escola recollint el premi Baldiri Reixac 2014

ARXIU PARTICULAR.

L’escola Jordi Pere Cerdà
ampliarà l’aula de primària
per assolir els 30 alumnes

El projecte hereu de la Bressola encara les inscripcions del tercer curs
consolidant el model educatiu i a l’espera de l’aval financer de París
�

En el context d’aquest procés
d’inscripcions per al tercer curs,
l’escola ha rebut amb molta satis-
facció un dels premis Baldiri Rei-
xac que la Fundació Lluís Carulla
atorga cada any als principals pro-
jectes educatius de la cultura ca-
talana. 

Des de la fundació han explicat
que el guardó distingeix «una es-
cola jove que es nodreix de la labor
impulsada en els darrers quaran-
ta anys per les entitats que han tre-
ballat per arrelar l’ensenyament en
català a la Catalunya Nord». Els res-
ponsables de la fundació han afe-
git que el centre «honora el nom
del gran poeta Antoni Cayrol,

nom real del poeta Jordi Pere Cer-
dà, i reprèn experiències prece-
dents i que s’engrandeixen gràcies
a un projecte educatiu fort, obert
i vinculat fermament al seu en-
torn». 

Sobre el guardó, Sònia Ferraro
ha remarcat que representa una
empenta a la feina que està fent
tota la comunitat escolar i els ani-
ma a continuar treballant. Ferra-
ro ha remarcat que un dels factors
que més els han satisfet és que el
jurat ha valorat especialment que
l’escola ha recollit l’herència de la
Bressola i hi ha aportat innova-
cions. El premi comporta una do-
tació de . euros, que es desti-
naran a material escolar. 
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Premi Baldiri Reixac a
l’escola jove i innovadora


