MEQUINENSA I LA LLENGUA
NOVA DECLARACIÓ DE MEQUINENSA
JUNY DE 2013
Reunits a Mequinensa el dia 1 de juny de 2013, representants dels ajuntaments aragonesos:
Albelda, Alcampell, Altorricó, Arens de Lledó, Areny de Noguera, Baldellou, Beceit, Benabarre, Beranuy, Bonansa,
Calaceit, Camporells, Castillonroy, Favara, La Cerollera, La Fresneda, Mequinensa, Montanuy, Peñarroya de
Tastavins, Pont de Montanyana, San Esteban de Llitera, Sopeira, Tamarit de Llitera, Tolva, Torrent de Cinca,
Torrevelilla, Viacamp i Llitera, Saidí.

NOVA DECLARACIÓ DE MEQUINENSA
VALOREM, gairebé trenta anys després de la primera Declaració de Mequinensa, el treball realitzat pel Govern
d'Aragó, presidit durant aquest temps per diferents partits polítics, a l'ensenyament de la Llengua Catalana als
Centres Educatius dels nostres municipis que, amb caràcter voluntari, té matriculats més de 4.000 alumnes,
repartits en 42 municipis en el curs escolar actual. Així com el conveni amb l'administració educativa catalana
que ha permès expedir més de 900 títols nivell B o C dels alumnes aragonesos des de 2009.
LAMENTEM el ridícul universal, que han fet el Govern i les Corts d'Aragó al modificar el nom de les llengües pròpies
d'Aragó, inventant les referències LAPAO i LAPAPYP per a substituir Llengua Catalana i Llengua Aragonesa, sense
cap fonament cientíific ni acadèmic que avalin aquesta denomincació i amb informe negatiu del Consell Escolar
d'Aragó.
REBUTGEM rotundament els articles 2 i 5 de la Llei 3/2013, 9 de maig, d'ús, protecció i promoció de les llengües i
modalitats lingüístiques pròpies d'Aragó, absolutamnet innecessaris perquè la identitat d'una llengua no
s'estableix per una majoria parlamentària conjuntural en el temps. Amb aquestes modificacions, el Govern
d'Aragó renuncia al mandat estatutari per protegir i recuperar les llengües pròpies d'Aragó i condemna
definitivament a mort la Llengua Aragonesa que encara sobreviu i deixa la protecció del català en mans de la
Comunitat veïna, malgrat que la llengua catalana també és una llengua pròpia, històrica i tradicional de l'Aragó.
EXPRESSEM LA PREOCUPACIÓ dels veïns dels nostres pobles i de les associacions de mares i pares que aquestes
modificacions puguin posar en perill la continuïtat de l'ensenyament de la Llengua Catalana i de les titulacions
en els nivells B i C en els centres educatius, si el Govern canvía el nom de la assignatura, el seu contingut o la
qualificació del professorat que la imparteix.
Per tot lo dit,
DEMANEM la derogació immediata de la nova Llei d'ús, promoció i protecció de les llengües i modalitats
lingüistiques pròpies d'Aragó i la continuïtat de l'ensenyament de les llengües minoritàries pròpies d'Aragó en els
centres educatius, així com el seu ús a les relacions dels parlants amb l'Administració Local i Autonòmica.
ENS COMPROMETEM a presentar mocions en tots els ajuntaments, que impulsin la formació i el prestigi de la
nostra llengua, en lloc de convertir-la en un element de polèmica i de confrontació, reconeixent la competència i
la autoritat filològica de la Universitat de Saragossa, de les institucions acadèmiques i científiques per a establir
el nom de les llengües pròpies i les regulacions i normatives necessàries per a garantir la seua recuperació,
ensenyament i ús quotidià en les formes oral i escrita.
PROMOUREM les actuacions que siguin necessàries davant de l'Administració de Justícia, Tribunal
Constitucional i Autoritats europees per a defensar la denominació de la nostra llengua i els drets dels seus
parlants, tal com estableixen la Constitució espanyola i la Carta Europea de Llengües Minoritàries ratificada per
El Regne d'Espanya al 2001.

