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CERDANYA/ALT URGELL�SOCIETAT

L’escola Jordi Pere Cerdà, l’he-
reva de l’antiga Bressola de Càl-
degues, va començar ahir a Salla-
gosa el seu primer curs. Ho va fer
amb  alumnes, dues aules, de
maternal i primària, i  places dis-
ponibles a l’espera que  els pares
que s’hi han mostrat  interessats
s’acabin de decidir durant el curs
o ja el pròxim. El centre neix amb
la voluntat d’esdevenir el model
propi de la Cerdanya i, per tant, as-
pira a créixer i obrir més centres
també a la part sud de la vall. 

La nova escola es va estrenar en
uns locals d’uns  metres qua-
drats cedits per l’Ajuntament de Sa-
llagosa al centre del poble. Dels 
nens,  són del curs de maternal,
que oferia  places, i quatre nens
de primària. El model educatiu
que proposa és el de l’ensenya-
ment en català, com a llengua ve-
hicular, i també s’ofereix l’apre-
nentatge del francès, l’anglès i el
castellà. El centre el gestiona una
associació que amb el nom de
Jordi Pere Cerdà han creat els pa-
res de l’antiga Bressola justament
per donar continuïtat al projecte
iniciat fa més d’onze anys. Aques-
ta associació, en nom de la qual
també hi havia ahir a l’escola el seu
dirigent, Joan Muntané, és la que
ha aconseguit �nançar el centre,
que costa . euros. Ho ha fet
amb els pagaments dels pares i
ajudes públiques. Les subven-
cions provenen del Consell Ge-
neral i el Consell Regional pel que
fa a l’estat francès i de la Casa de la

Generalitat a Perpinyà, per la part
del sud. D’aquí a cinc anys l’esco-
la demanarà al ministeri d’Edu-
cació l’establiment d’una concer-
tació, la qual cosa comportaria
que en pagui el professorat. D’ara
endavant els inspectors del siste-
ma francès visitaran l’escola Jordi
Pere Cerdà per avalar el seu siste-

ma educatiu i, doncs, permetre o
no aquesta concertació.  En aquest
sentit, els nens que surtin d’a-
questa escola hauran de fer una
avaluació abans d’entrar als cursos
de secundària del sistema francès. 

El portaveu de l’entitat, Eric Pla-
nes, va explicar que «comencem el
curs molt contents, amb alegria
perquè després d’aquests mesos de
feina ja tenim els locals nous i
amb l’objectiu més immediat de
fer créixer el nombre de nens �ns
a ».  Planes va coincidir amb l’al-
calde de Sallagosa, Georges Ar-
mengol, que una de les forces del

centre serà la seva cerdanitat. La
Bressola és un projecte que se-
gueix el concepte de Catalunya
Nord, que a la Cerdanya no està ar-
relat perquè tot és una mateixa vall.
Per aquest motiu Planes va apun-
tar que «aquesta escola és diu Jor-
di Pere Cerdà perquè era un poe-
ta de Sallagosa i per tant té una
identitat local molt forta... i si tot va
bé, per què no?, en podem obrir
d’altres». Planes va remarcar que
«de ben segur que no descartem
créixer i poder obrir altres escoles
tant a un costat de la Cerdanya
com a l’altre».
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Un nen en braços de la seva mare fuig d’una càmera del canal France 3, ahir, en l’inici del curs a Sallagosa
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L’escola Jordi Pere Cerdà inicia els cursos

volent esdevenir el model de tota la vall
L’hereva de la Bressola aspira a consolidar-se i obrir centres al costat sud de la frontera�

L’alcalde de de Sallagosa,

Georges Armengol, va visitar

a primera hora els dos centres es-

colars del poble que ahir comença-

ven el curs. Es va desplaçar a peu

pel carrer orgullós de fer conviure

al municipi els dos models educati-

us. A la porta de la Jordi Pere Cerdà,

Armengol, que també és president

de la Comunitat  de Comunes, va

justificar el suport municipal: «ens

ha semblat que primerament som

aquí a la Cerdanya i que tots som

una mateixa entitat, de manera

que ens ha semblat normal aprofi-

tar aquesta ocasió perquè la mai-

nada de la comarca puguin treba-

llar i estudiar plegats». Armengol

va emfatitzar la normalitat del pro-

jecte i va recordar que «vivim junts

i econòmicament també estem lli-

gats, per tant, és normal que pu-

guem fer la formació junts, aques-

ta és una de les nostres volun-

tats». L’alcalde va afirmar que l’A-

juntament continuarà donant su-

port al projecte i, tot i que ho va

condicionar al fet que hi hagi alum-

nes, va remarcar que «no l’hem fet

perquè s’acabi l’any que ve sinó

perquè sigui perenne, crec que

serà una cosa interessant perquè

veurem les famílies anant d’un cos-

tat a l’altre del cantó parlant la ma-

teixa llengua». Armengol va consi-

derar que parlar tots els idiomes

presents a la vall «és una riquesa i

per tant ho fem per als nens». Ini-

ciat el nou curs a l’escola, els res-

ponsables de l’associació Jordi Pere

Cerdà esperen poder concretar les

pròximes setmanes una festa d’i-

nauguració oficial. En l’acte hi se-

ran convidats representants polí-

tics locals, comarcals i nacionals

dels dos costats de la frontera.

�

«És normal que els
nens estudïin junts»

Meritxell Silvestre i Jesús Sànchez, catala-
noparlants, viuen a Sallagosa. Van arribar a
Cerdanya fa cinc anys i en fa tres que es van
instal·lar al poble. Treballen a l’hospital de
Puigcerdà, de manera que cada dia passen
la frontera. Fan una vida entre dos mons que
sovint imposen els matisos culturals dels dos
estats, però amb la catalanitat i la cerdani-
tat com a nexe comú. Viuen a tocar de l’es-
cola...

Per què van triar Sallagosa per viure
quan van arribar a la Cerdanya?

Per diversos motius. La Cerdanya que és
a França ens agrada molt...  encara més pot-
ser que l’altra. Com que ens havíem de fer
una casa vam triar aquest lloc.

Per què van optar pel model de l’esco-
la Jordi Pere Cerdà?

Bàsicament per la immersió lingüística
catalana i francesa. És molt important aquí
conèixer totes dues llengües. A més, el pro-
jecte educatiu d’una escola rural ens en-

canta, ofereix un ensenyament personalit-
zat que ens agrada molt. 

En el seu cas, a més, els queda al mateix
poble?

Sí, sí, a més de tot això, tenim la nova es-
cola davant de casa, i això és molt important
per a nosaltres. Podem sortir de casa ca-
minant i anar a l’escola tranquil·lament.
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Entrevista Meritxell Silvestre
MARE D’UNA FAMÍLIA CATALANOPARLANT QUE PORTA ELS NENS A LA JORDI PERE CERDÀ

«Ens agrada la immersió
lingüística i el model rural»

La Meritxell, ahir, amb tota la família 

M.S.

Alexandra Boutet és nascuda a Besançon,
un poble situat al departament del Doubs,
al nord-oest de França, que és a  quilò-
metres de la Cerdanya. Amb la seva família,
però, ara viu a Sallagosa. Ve d’una altra cul-
tura, on Catalunya pràcticament ni es coneix.
Considera, però, que el model educatiu
que proposa la nova escola Jordi Pere Cer-
dà és interessant...

Per què va escollir el model de l’escola
Jordi Pere Cerdà?

Bé, realment no és una preferència. Hi puc
deixar els nens de ben petits i és molt a prop
de casa. 

És tan sols una qüestió pràctica?
Home, també haig de dir que com que jo

visc aquí trobo molt bé que aprenguin el ca-
talà. Jo no entenc ni el català ni l’espanyol.
Ni jo ni el meu marit hem nascut aquí, però
veig que aquí està be saber-los, de manera
que considero que per a ells és molt bene-
�ciós poder aprendre totes dues llengües. A

més, ara per a ells és molt fàcil.
És una decisió de futur...
Sí, no sabem si estarem molt temps a Sa-

llagosa però ens hi volem quedar, i per
tant, per a ells és millor que ho aprenguin tot. 

Valoren la cultura cerdana?
Sí, és la d’aquí. És millor que ells coneguin

i entenguin el català, jo no l’entenc i...
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Entrevista Alexandra Boutet
MARE D’UNA FAMÍLIA FRANCÒFONA QUE PORTA ELS NENS A LA JORDI PERE CERDÀ

«No entenc el català i vull que
els meus fills sí que ho facin»

L’Alexandra, amb els seus fills a l’escola

M.S.

Els impulsors creuen que
agafarà més força que la
Bressola perquè és un
projecte estrictament cerdà 


