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Darnius demana a Toponímia que faci canviar el
nom del pantà
L'Ajuntament ha aprovat per unanimitat un acord en el qual critiquen que no es faci efectiva la decisió
15.03.2014 | 03:27

DARNIUS | C.V. L'Ajuntament de Darnius ha aprovat per unanimitat demanar a la Comissió de
Toponímia de Catalunya que intercedeixi davant el Govern de la Generalitat perquè es tingui en
compte la seva decisió sobre el topònim del pantà i es facin efectius el canvi en rètols, cartografia,
publicacions i mitjans audiovisuals com a pantà de Darnius en comptes de pantà de Boadella.
Carreteres va canviar alguns rètols però Cultura va informar, tal com va publicar Diari de Girona, que la
decisió l'ha d'aprovar el Consell Executiu de la Generalitat.
Els set membres del consistori, tant l'equip de govern (Independents per Darnius), com l'oposició (CiU i
la regidora no adscrita Marta Llorens) haurien votat a favor d'un acord que en primer lloc manifesta que
alguns òrgans de la Generalitat volen "forçar el criteri establert per l'Institut d'Estudis Catalans".
Entenen que no es tindria en compte el criteri d'aquest organisme que "té atribuïda la funció de
procurar la coordinació entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'Administració de la Generalitat i els seus
organismes en matèria de toponímia". Pels membres del govern, l'actuació destinada a evitar la
consolidació de la denominació embassament de Darnius suposa un "greuge" "contra el municipi de
Darnius". Requereixen a la comissió de Toponímia de Catalunya que en exercici de les funcions que se
li atribueixen sobre l'ús de la toponímia "intervingui procurant la coordinació entre l'Institut d'Estudis
Catalans i l'Administració de la Generalitat" assegurant que es tingui en compte el criteri tant de l'institut
com de la Comissió de la Toponímia.
Des de Darnius han donat a conèixer, a més, el conjunt de reunions i tràmits que s'han portat a terme
fins acabar amb la decisió de la comissió de Toponímia i que van començar el 2012. S'hauria intentat
arribar a un acord amb Boadella que a última hora diuen que es va fer enrere.
Amb l'acord aprovat a ?l'Ajuntament de Darnius s'insisteix una ?vegada més a demanar que es tingui
en compte el que va decidir la Comissió de Toponímia. Des de Cultura, però, segons va informar Diari
de Girona, es va informar que ha de ser el govern que ha de prendre l'acord definitiu i donar llum verd
al canvi de nom. A més, mostraven l'interès a intentar que s'arribi a un acord amb Boadella. L'alcalde,
Frederic Minobis, va presentar al·legacions recentment demanant que no es tregui el nom de Boadella
del topònim, encara que s'hi afegeixi el de Darnius.
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