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L’ajut balear arriba, a la fi, a La Bressola 
 
Galmés autoritza Política Lingüística perquè aporti 25.000 euros a les escoles que fan 
immersió lingüística en català al Rosselló. Aquests doblers permetran pagar el sou d’un 
mestre durant un any 
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La Direcció General de Política Lingüística aportarà, a la fi, 25.000 € a La Bressola, la 
xarxa d’escoles laiques i associatives que fan immersió lingüística en català al Rosselló. 
Aquesta partida de doblers servirà per pagar el sou d’un mestre durant tot un curs 
escolar. La notificació de la consellera d’Educació i Cultura, Bàrbara Galmés, sobre la 
tramesa d’aquesta partida arribà a l’Associació d’Amics de La Bressola el novembre 
passat, segons informà ahir el representant d’aquesta entitat a les Illes, Jaume Corbera. 
D’aquí a pocs dies, però, el Govern de les Balears en farà efectiu el pagament als 
centres educatius esmentats, que exerceixen la seva tasca a la part de l’Estat francès que 
és catalanoparlant. 
 
Polèmica 
 
L’agost passat, Galmés (PSOE) impedí que prosperàs la iniciativa de la directora 
general de Política Lingüística, Margalida Tous (Bloc). Aquesta acció pretenia que 
l’Executiu es comprometés a ajudar La Bressola amb una determinda quantitat de 
doblers anual durant un període de cinc anys. Galmés estroncà aquesta proposta 
argumentant que "les Illes Balears no tenen per què haver de finançar una escola de fora 
del territori de la Comunitat Autònoma". Tan bon punt la consellera hagué dit aquestes 
paraules, els moviments en defensa de la llengua catalana manifestaren que "la llengua 
és una tota sola i qualsevol agressió que pateix en una part del territori on es parla 
repercuteix en la totalitat del parlants". 
 
Setmanes després, Galmés va fer saber que l’ajuda arribaria a La Bressola d’una altra 
manera. En lloc de cedir els doblers a través de Política Lingüística, se cedirien 
mitjançant l’Institut Ramon Llull. El Bloc per Mallorca qualificà aquesta estratègia 
"d’absurda", ja que el Ramon Llull és un organisme que fa projecció exterior de la 
llengua i de la cultura. I el cas és que les comarques nord-catalanes pertanyen al mateix 
àmbit cultural i lingüístic que Mallorca. Finalment, però, la manera com el Govern ha 
aportat els doblers a La Bressola ha estat la mateixa que, en principi, Galmés volia 
vetar. Fonts d’Educació i Cultura manifestaren que, els propers anys, la Conselleria vol 
continuar col·laborant amb La Bressola. Per aportar-hi doblers, però, se cercaran altres 
fórmules. 
 
Le Bihan: "Mallorca i Perpinyà, tot és u" 
 
El director general de La Bressola, Joan Pere le Bihan, mostrà ahir la seva satisfacció 
per l’ajut que les escoles nord-catalanes rebran de part de les Illes Balears. "Aquestes 
iniciatives són molt bones perquè posen en contacte els parlants d’una mateixa llengua 
de diferents territoris del domini lingüístic", explica Le Bihan. "Nosaltres no demanam 
res mai. Però estam ben contents si ens ho donen", afirma el cap de La Bressola en 
relació amb la polèmica que enfrontà la consellera Galmés amb la directora general de 



Política Lingüística, Margalida Tous. "Allò que queda clar és que les Balears i les 
comarques de Catalunya Nord comparteixen patrimoni lingüístic i cultural. Mallorca i 
Perpinyà, tot és u", manifesta Le Bihan. 
 
Aquests centres educatius tenen 8 escoles i 650 alumnes. Estan repartits per tres de les 
comarques que formen la Catalunya Nord: la Cerdanya, el Conflent i el Rosselló 
(l’Estat francès tradicionalment ha designat amb el nom de Rosselló la totalitat de 
Catalunya Nord. En sentit estricte, però, aquest nom només fa referència a una de les 
comarques). Des d’enguany, La Bressola disposa d’un nou edifici per acollir els 
alumnes d’ensenyament secundari. Es troba al poble del Soler i ha estat finançat per la 
Generalitat de Catalunya. Per al proper curs és previst que s’obri una altra escoleta de 
Primària en algun poble de la comarca del Vallespir. 


