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Darnius vol fer efectiu el nou nom del pantà
El ple aprova una moció en què es lamenta el “greuge del municipi”
16/03/14 02:00 - DARNIUS - ESTEVE CARRERA

Tres mesos després que la Comissió de Toponímia de la Generalitat avalés la denominació
“embassament de Darnius”, el canvi de nom no s'ha fet efectiu a pertot i el
d'“embassament de Boadella” continua vigent a molts llocs. El municipi de Darnius ja ha
canviat els rètols que són de la seva competència, i fins i tot el servei de carreteres ha
canviat rètols propers al municipi, però molts altres suports continuen com abans. Si bé a
Boadella argumenten que la decisió final no està presa, al ple de Darnius aquesta setmana
han aprovat per unanimitat una moció en què es reclama que se n'agiliti el procés. El text
aprovat “constata la voluntat d'alguns òrgans de la Generalitat de forçar el criteri
establert” i “lamenta el greuge que representa per al municipi de Darnius” aquesta
actuació. Eduard Payrà, alcalde de Darnius, recalca que la decisió de la Comissió de
Toponímia els va donar la raó “esmenant un error històric” i lamenta que des d'alguns
sectors es pressioni per no complir la decisió. La Viquipèdia també ha fet el canvi.
Darrera actualització ( Diumenge, 16 de març del 2014 18:48 )
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El canvi de nom de
l'em bassam ent de la Muga
encara no s'ha fet efectiu en tota
la retolació Foto: MANEL LLADÓ.
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Des del registre pots veure i gestionar totes les notícies desades i de les que en fas seguiment.
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