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RESPOSTES DELS PARTITS  (a 19-5-15) 
 

 

FRAGA 
 

ARAGÓN SÍ PUEDE (ARAGONSIPUEDE) 
“[...] El Cercle Sectorial Llengües d'Aragó, com a màxim representant del seu àmbit dins l'estructura de 

Podemos Aragón, proposa el següent: A nivell legal, és necessari defensar la derogació de l'actual llei de 

llengües, l'elaboració d'una nova llei que respecti la dignitat de les dues llengües pròpies de l'Aragó (la llengua 

aragonesa i la llengua catalana) i tingui la cooficialitat com a marc horitzó. Des d'un punt de vista social i 

mediàtic, entenem que és de vital importància donar visibilitat pública i normalitzar el fet d'ésser un territori 

plurilingüe, per la qual cosa volem que la CART sigui l'altaveu d'eixa realitat nostra. Finalment, entenem que 

l'educació, un dels pilars del projecte polític de Podemos, ha de discriminar positivament el tractament de les 

nostres dues llengües dins l'etapa d'educació obligatòria, mitjançant la seua normalització educativa, ampliant 

l'horari a 6 hores si escau, augmentant el nombre d'hores, recuperant seminaris de formació, etc. [...]” 

 

PARTIDO ARAGONÉS (PAR) 
Sense resposta. 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
Ens conviden a quedar per parlar del programa.  Ens envien el programa on figura: 

- Trabajaremos para garantizar que en la Escuela Oficial de Idiomas de Fraga se puedan cursar todos los ciclos 

de Ingles, Francés y Catalán, y de este modo evitar desplazamientos fuera de Fraga para finalizar los estudios. 

- Instar al Gobierno de Aragón a retirar la actual Ley de Lenguas y mantener la enseñanza del Catalán en todos 

los centros educativos de la Ciudad. 

 

PARTIDO POPULAR (PP) 
Sense resposta. 

 

CAMBIAR FRAGA-IZQUIERDA UNIDA (CAMBIAR) 
“Recollim al nostre programa al punt Cultura: Foment del bilingüisme (castellà-català) de les activitats 

culturals i de la retolació de les instal·lacions municipals.” 

 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s) 
Sense resposta. 

 

COMPROMISO POR FRAGA (CXF) 
“.En Compromiso por Fraga creiem que les llengües són un tret d'identitat i nexe d'unió entre pobles i veïns. 

Les llengües han de servir per comunicar-se i entendre's, no haurien de ser causa de problemes de 

convivència.  

 

Així doncs, en Compromís celebrem el bilingüisme de la nostra població, l'espontaneïtat amb la qual s'usen 

indistintament tant el català com el castellà en Fraga i dedicarem els nostres esforços al fet que aquesta 

situació segueixi donant-se amb la normalitat habitual, que solament es trenca quan gent interessada ho 

provoca.  

 

Persistirem en la defensa de l'ensenyament del català en els col·legis i instituts fragatins i sempre en horari 

escolar, com un àrea més, enquadrada en el currículum oficial.  

 

Sol·licitarem l'ensenyament del català a l'escola oficial d'idiomes, a fi de poder cursar aquests estudis en Fraga 

i recolzarem a les diferents entitats que ofereixen cursos de català per a l'obtenció de diferents títols.  

 

Així mateix ens posicionarem a favor de les iniciatives en les quals es demani una nova llei de llengües que 

reconegui el català com a llengua pròpia d'aquesta zona d'Aragó, sense exclusions cap a cap altra.  

 

En definitiva es tracta de reconèixer a nivell d'administració el que a nivell de carrer és normal.” 

 

CHUNTA ARAGONESISTA (UNIÓN ARAGONESISTA) (CHA) 
Sense resposta. 
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SAIDÍ 
 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
Sense resposta. 

 

PARTIDO POPULAR (PP) 
Sense resposta. 

 

PARTIDO ARAGONÉS (PAR) 
Sense resposta. 

 
 
TORRENT DE CINCA 
 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
Sense resposta. 

 

 

VILLELLA 
 

PARTIDO ARAGONÉS (PAR) 
Sense resposta. 

 

PARTIDO POPULAR (PP) 
Sense resposta. 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
Sense resposta. 

 

 

 

MEQUINENSA 
 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
“Al nostre programa electoral demanem que el català sigui assignatura curricular. Als centres educatius que 

són municipals seguirem fent cursets de català com ho hem fet fins ara. El servei de telebando municipal és 

sempre bilingüe des del 2003.  Ficarem en funcionament el centre d’estudis “Jesús Moncada” per la divulgació i 

coneixement de l’obra del nostre malaurat escriptor mequinensà i per tant de la nostra llengua materna, la 

catalana. Hem ficat en funcionament una emissora municipal (Radio Mequinensa) i la seua programació fa les 

entrevistes amb la llengua catalana sempre que l’interlocutor sigue de parla catalana. 

https://drive.google.com/file/d/0BxgEn3zWQJK5bGtuV3pqMjR6NVU/view?usp=sharing ”. 

 

PARTIDO POPULAR (PP) 
Sense resposta. 

 

PARTIDO ARAGONÉS (PAR) 
“Us agraïm la vostra carta i els propers dies us farem arribar la contestació. El PAR de Mequinensa és sensible 

en aquest tema i des de la Junta Local s’ha recolzat el català.” 

 

 


