
La Cerdanya continuarà tenint
una escola de cultura catalana a la
part nord de la vall. L’associació de
pares sorgida de la desapareguda 
Bressola de Càldegues ha acon-
seguit la infraestructura i el mínim
de nens possibles per iniciar el pro-
jecte. La nova escola, que es dirà
Jordi Pere Cerdà, començarà les
classes dimarts que ve. 

De moment, el projecte s’estre-
narà amb setze nens, la meitat
dels quals seran de la Baixa Cer-
danya. En aquest sentit, l’alumnat
recupera la igualtat de nens d’un
i l’altre costat de la frontera estatal
que en els últims cursos s’havia
anat decantant cap al costat nord. 
La nova escola Jordi Pere Cerdà se
situarà en uns locals cedits per l’A-
juntament de Sallagosa i situats al
centre de la població, entre el riu
i la casa consistorial. El centre ini-
ciarà el curs amb dues aules, una
per als nens de cursos d’infantil o
material i una altra per als nens de
cursos de primària, que ocuparan
els setze alumnes. El centre, però,
està preparat per rebre’n més del
doble. De fet, els responsables del
projecte esperen que una vegada
s’hagi iniciat el curs alguns pares
s’hi incorporin perquè han estat
molts els que s’hi han mostrat in-
teressats però encara no s’han de-
cidit a inscriure-hi els �lls. L’esco-
la podria admetre aquest any �ns
a  alumnes. El nou centre, que és
una mica més gros que el de Càl-
degues, té uns  metres qua-
drats, a part del pati, repartits en

dues aules, un dormitori, els ser-
veis i el despatx. 

La supervivència del projecte de
la Bressola, ara sota un altre nom,
ha estat possible gràcies a l’em-
penta dels pares a través de l’As-
sociació Jordi Pere Cerdà, que és
l’entitat que gestionarà o�cial-
ment el centre. Aquesta associació
és la que està tramitant aquests
dies les possibles ajudes de l’estat
francès, que podria pagar la co-
bertura social dels docents, així
com les subvencions del Consell
General i el Consell Regional de

l’administració francesa. Igual-
ment, ha demanat una ajuda a la
Casa de la Generalitat de Perpinyà.

Preu segons la renda
El portaveu de l’associació, Eric
Planes, ha explicat que encara no
tenen tancat el pressupost �nal del
projecte, però es va mostrar con-
vençut que entre les aportacions
dels pares i les ajudes públiques la
iniciativa tirarà endavant. L’esco-
la aplicarà un model esglaonat de
tarifes familiars en funció princi-
palment de la renda dels pares.

Així, s’ha establert un mínim de 
euros mensuals per alumnes i un
màxim de .  L’Ajuntament aca-
barà les obres aquest divendres
amb la �nalització del pati per tal
que dimarts a tres quarts de nou
l’escola pugui obrir la nova etapa
amb tots els serveis.
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L’escola hereva de la Bressola iniciarà el

curs amb 16 nens i demanant-ne més
El centre es trasllada a Sallagosa a uns locals públics que poden acollir fins a 40 alumnes�

Mestres i pares pintant aquesta setmana l’edifici de la nova escola, al centre de Sallagosa
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El col·legi Jordi Pere Cerdà
demana subvencions a les
administracions locals i a la
Generalitat de Perpinyà
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L’escola Jordi Pere Cerdà aga-

farà a partir de la setmana

que ve el relleu a l’escola Bressola

de Càldegues, en terme municipal

de la Guingueta d’Ix, que durant

onze anys ha portat l’ensenyament

en català i sobre cultura catalana a

l’Alta Cerdanya. Amb el trasbals del

tancament de la Bressola i la crea-

ció del nou centre, l’escola ha per-

dut vint alumnes i ha quedat redu-

ïda a 16. L’any passat el centre te-

nia 25 alumnes que, alhora, forma-

ven part del conjunt de 727 joves

que tenia tot el projecte de la Bres-

sola al nord del país des de Puigcer-

dà fins a Perpinyà. En el procés de

salvament del centre s’hi han posi-

cionat favorablement les institu-

cions cerdanes, com ara el Consell

Comarcal i l’Institut d’Estudis Cere-

tans. L’obertura del nou col·legi ha

provocat una gran expectació a Sa-

llagosa, que actua amb el rol de ca-

pital de l’Alta Cerdanya, i dels mit-

jans de comunicació de l’estat fran-

cès, que ja han anunciat la seva pre-

sència a l’estrena de dimarts.

El cost estimat inicialment

per poder organitzar l’escola

és d’uns 160.000 euros, una xifra

que l’Associació Jordi Pere Cerdà

vol assolir a través de les ajudes de

l’estat francès i de Catalunya. La

nova escola porta el nom de Jordi

Pere Cerdà, poeta nascut a Sallago-

sa que va morir l’any passat i que

amb la seva obra va lloar el paisat-

ge, la flora i la gent de la comarca

vista com un sol territori.
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En record del poeta
mort l’any passat

�

Nou alumnes menys
respecte a l’any passat 


