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Maite Moret, en la intervenció davant dels alcaldes per explicar les bases filològiques i històriques.

LLEONARD DELSHAMS

M.MOLINA
❘ MEQUINENSA ❘ La reunió de Me-
quinensa va servir per expres-
sar la preocupació dels alcaldes
per l’afecció que pot suposar la
nova llei a l’ensenyament del ca-
talà a les escoles i instituts de la
Franja.Aquesta segona declara-
ció reflecteix el malestar dels po-
bles, les associacions de pares i
mares i els centres educatius da-
vant de les modificacions que
puguin posar en perill la conti-
nuïtat de l’educació en català i
les titulacions en els nivells B i
C si el Govern aragonès canvia
el nom de l’assignatura pel de
fragatí omequinensá, el seu con-
tingut o la qualificació del pro-
fessorat.

En la reunió es va deixar cons-
tància que en els últims 30 anys
el treball del Govern d’Aragó
presidit per diferents partits po-
lítics ha promogut el català i en
l’actualitat hi ha més de 4.000
alumnes repartits per 42 muni-
cipis. Des del 2009 se n’han ex-
pedit més de 900 títols, de nivell
B i C.

Segons l’alcaldessa deMequi-
nensa,Magda Gòdia, que pugui
canviar aquesta situació “serà
un perjudici, ja que els nostres
joves tenen una sortida educa-
tiva i laboral a Catalunya”.Va
incidir que“la llengua no es pot
convertir en un instrument de
polèmica, no és una cosa que
sorgeixi d’un dia per l’altre, si-
nó que té una llarga història” i
s’ha de jutjar partint de l’auto-
ritat filològica i científica de la
Universitat de Saragossa.
Amés dels alcaldes socialistes,

alguns del PAR, com és el cas de
Castillonroi,Antonio Fondevi-
la, han remarcat diverses vega-
des que no es permetran minves
en l’ensenyament de la llengua
catalana.

Malestar per la no-continuïtat de
l’educació en català i la titulació
Molts alcaldes asseguren que no permetran unaminva en l’ensenyament d’aquesta
llengua || Temen la imposició de dialectes sense respectar l’autoritat filològica

ENTREVISTA

Quines són les bases per re-
butjar la denominació de La-
pao a la Franja?
Principalment és un eufemis-
me per no anomenar català el
que es parla a la zona.A la me-
ua tesi doctoral he analitzat
una sèrie de documents
d’aquesta àrea del segle XIV i
puc garantir que el que ja s’hi
parlava era català.
Quines repercussions pot tin-

dre la seua implantació entre
els habitants?
Primer, es vulnera un dret
dels ciutadans al no reconèi-
xer la llengua matriu en la
qual parlen; segon, es deixen
desprotegides les llengües mi-
noritàries, i tercer, no sabem
les repercussions que pot tin-
dre en l’ensenyament.
És important el català als cen-
tres educatius?
Els estudiants cursen en ca-
talà assignatures optatives pe-
rò està comprovat i valorat que
un 95% opten per donar ma-
tèries en català ja que després
suposa una titulació que pot

obrir moltes vies laborals a Ca-
talunya donada la seua proxi-
mitat.
La implantació del Lapao farà
perillar la coexistència del ca-
talà i l’aragonès?
Sens dubte, especialment si
amb la creació de la nova aca-
dèmia de l’aragonès s’impul-
sen noves varietats dialectals.
Potser menys el català que
l’aragonès, ja que aquest últim
té menys parlants.
Té base filològica?
L’única llengua amb base filo-
lògica i gramatical és el cata-
là. És una riquesa cultural, no
un element d’exclusió.
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«Aquí sempre s’ha parlat català»

Vent demés de
100 km/h i puja
la temperatura
per les nevades

METEOROLOGIA

❘ LLEIDA ❘ Les temperatures van
augmentar fins a vuit graus a
les comarques del pla de Llei-
da ahir, coincidint amb l’ini-
ci del mes de juny, i després
que el maig conclogués diven-
dres amb nevades en cotes al-
tes del Pirineu.

A les comarques de mun-
tanya, la neu va donar pas a
pluges i es van registrar forts
vents que, per sobre dels
2.000 metres d’altitud, van
arribar a superar els 111 qui-
lòmetres per hora a Boí, se-
gons dades de les estacions
meteorològiques de la Gene-
ralitat. Els bombers van fer
una sortida a Sort per retirar
una antena parabòlica que
amenaçava de caure.

Boya demana transport
públic entre fronteres
❘ LLEIDA ❘ El senador del PSC
Paco Boya va reivindicar ahir
la necessitat de posar en mar-
xa una línia de transport pú-
blic entre França i la Val
d’Aran per tal de fomentar
l’intercanvi econòmic i la co-
operació educativa i sanitària
entre els dos costats de la
frontera.

ICV, en contra d’explotar
les salines de Tartareu
❘ LES AVELLANES ❘ El grup d’ICV-
EUiA prepara una proposta
de resolució al Parlament ca-
talà per instar el Govern a
emetre resolucions desfavo-
rables a qualsevol activitat in-
dustrial extractiva a la zona
del Montsec, com la sol·lici-
tada per la firma Salines la
Noguera, del grup Jumsal SA,
per a l’extracció de sal als mu-
nicipis de lesAvellanes i San-
ta Linya.
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