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o Consello de Europa critica con contundencia a política Iíngüística de Feijóo, sobre todo
por reducir o galego no ens ino

O Consello de Europa redama que se oferte ensino en galego e constata que os ataques contra o idioma vulneran
tratad os intemadonais.

Carlos Callón: "O Comité de Expertos do Consello de Europa recoñece de forma contundente o que A Mesa leva tres
anos denunciando".

"Feij óo non debería caer na tentación de cont inuar igual despois desta advertenda do Consello de Europa: gañar as
eieccións non o converte en monarca absoluto que poida desprezar os nasos dereitos".

A Mesa poia Normalización Ling üística
valorou esta tarde nunha conferencia de
imprensa de urxencia o relatorio elaborado
polo Comité de Expertos do Consello de
Europa sobre a aplicación en Galiza da Carta
Europea de Linguas Rexionais ou
Minoritarias, que se pode consultar nesta
ligazón:
hltps://w cd.coe.int
NiewDoc.jsp? Ref=CM%282012%29111&
Language=lanEnglish&Ver=original&
BackColorln te met=C3C3C3&
Bac kCo lo rl ntrane t=EDB0 21&
BackColo rLogge d=F5D383
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O presídente da Mesa lamentou que este
relatorío "non se coñecese antes das
eleccións autonómicas". pois "demostra de

forma palpábel que existe unha distancia enorme entre a propaganda do equiiibrio lingüístico que vende Feijóo de
forma falaz e a dura precariedade en que se encontran os dere itos das e dos falantes de galego". AsI e todo, Carlos
Callón lembrou que "gañar as elecci6ns non fai que as mentiras se convertan en verdade" e reclarnou que o novo
goberno autonómico "rectifique dunha vez e pase a respectar os tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos".
"Feíjóo non deberla caer na tentación de continuar igual despoís desta advertencia do Consello de Europa: gañar as
eleccións non o converteen monarca absoluto que poida desprezar os nosos dereitos " , apunta.

O Comité de Expertos do Consello de Europa aborda no seu relatorio diversos aspectos da comunidade lingülstica
9alega. mais detensa con maiar intensidade no relativo ao sistema educativo. Así, o organismo internacional critica
especialmente a "reducíón gradual" do ensino en galego "en todos os niveis" e lembra que a abriga dos poderes
públícos é garantir liñas educatívas nucleadas no idioma propio de Galiza . Ademais, apuntan que o modelo do
chamada "decreto de pluril ingüismo" imposto por Feijóo cont ra o criterio da comunidade educativa non debe afectar
á media de presenza do 9ale90 na escala, comosi está a tacer. Lembremos que nestes momentos, nas estimaci6ns
máis optimistas, s6 o 20% do ensino non universitario se desenvolve en 9a1ego e que s6 o 3% dos centros de
infantil das cldades dec laran impartir as aulas na Iingua do país . Ningunha outra lingua oficial no Estado español se
encontra cunha situaci ón tan limitada.

Mentres os expertos europeos "aplauden" a promoción do cata lán e do vasco nos seus territorios, detéñense a
criticar a reduci6n da presenza do gale90 nestes anos tanto no ensina como na administraci6n au nos medios de
comunicaci6n. Nisto último, rexeitan a desaparici6n do único diario que existía en galego, durante a pasada
lexislatura, e critican que aínda non haxa ningunha radio ou televisi6n privada que emita no idioma de Galiza para
todo o territorio galego, tal e como estipula a Carta Europea das Linguas.

Por outra banda, o Comité de Expertos tamén se detén na vulneración de dere itos lingüísticos no sector da Xustiza,



no cal o PP ordenou a modificaci6n do programa informático, que impide nestes momentos usar o galego con
normalidade nas xesti6ns administrativas máis habituais.

Carlos Callón pide que "a Xunta escoite o Consello de Europa e respecte este tratado internacional, respecte a
Iingua que nos une como galegas e galegos". De non o tacer, o dirlxente da Mesa apunta que "desde o movemento
cultural galegocontinuaremos a batallar con ánimo e enerxia, porque sabemos que estamos a defender unhacausa
xusta e necesaria, como é a Iiberdade de podenmos utilizar o noso idioma no noso propio pais".
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SÓ 3% dos centros de educación infantil das cidades imparten o ensino en galego

En Lugo hai tres escolas de infantil que declaran impartir en galego; en Ourense, A Coruña e Santiago, dúas; en
Ferrol, Pontevedra e Vigo só unha. "Non hai bilingüismo nin tTilingüismo: hai exclusión e varrido do idioma propio',
apunta Carlos Callón.

Nin tan sequera neutras romunidades autónomas gobernadas polo PP, romo Valencia e Balears, hai ese nivel de
exclusión do idioma prop io.

A Mesa pala Normalizaci6n LingOlstica presentou esta maná os "máis que alarmantes" datos dun estudo sobre o
uso do galego na educación infantil nas sete cidades galegas. Segundo estes datos, s6 3,19% dos centros imparten
ensino en galego, un 1,06% manteñen dúas liñas diferenciadas (unha en galego e outra en castelán) e un 4,96 %
dos centros responderon que "dan a metade en galego e a metade en castelán", alnda que en varios deles o idioma
prop io de Galiza s6 se utiliza na oralidade, realizándose toda a lectoescrilura en castelán ou, mesmo, en inglés.

Sumando todas estas porcentaxes encontrémonos con que s6 o 9% dos centros de ensino de infantil das cidades
declaran impartir "algo" en galego , mentres que o 91 % exclúe o idioma propio do pals até que as nenas e os nenas
chegan aos6 anos. "Non se garanten as competencias comunicativas en gale90 e ponse en risco a cohesión social
de Galiza", indican desde a maior asoclacl6n cultural de Galiza.

o presidente da Mesa, Carlos Callón, apunta que "estes nive is de exclus l6n non se producen en ningunha outra
comunidade aut6noma con idioma propio diferente do español, gobeme quen gobernar" e pon como exemplo outras
corrunidades gobernadas polo PP, como Valencia ou Balears. "Os dirixentes do PP en Galiza, e á cabeza deles
Alberto Núñez Feij60, son os máis reacios á pluralidade e á diversidade lingü lstica, seguen ao pé da letra o
obxectivo da españolización de que fala o Ministro de Educaci6n. Non lIes importa se para iso teñen que levarse por
diante os tratados intemacionais sobre dereitos lingüisticos e culturais ou a cativa lexislación de protección do n050

idioma de que nos dotamos nestas tres décadas", explica.

Callón fai tamén un repaso polos datos sobre o uso do galego na educación infantil nos úttimos anos e recoñece
que "se trata dunha etapa dificil para o idioma propio desde sempre, pols nunca se puxeron os medios precisos para
garantir a presenza mínima do galega. rnais nunca en democracia se comprobaron niveis tan calamitosos como na
actualidade" . AsI, mentres no curso 2008/09, ca decreto do 50% alnda en vigor, s6 o 35% dos centros das cidades
declaraban impartir ese minimo da metade do horario en galego, en 2010/11 s6 10% manifestaban que impartísen o
ensino en galego e na actualidade continúa cun "descenso en picado" que, a xulzo da Mesa, "coloca a nasa lingua
á beira do precipicio".

DesdeA Mesa chaman a atención sobre algúns datos recollidos no seu estudo, como que nuncentro de infantil de
Vigo o español gañou porun s óvoto e, por iso, todo o ensina pasaa ser impartidonestecurso exclusivamente nese
idioma. Ademais, nun centro de Santiago, a pesar de os pals responderen maioritariamente "galego" , os docentes
transmitironlle á Mesa que o ensino era en castelán porque esa era "a Iingua dosnenase os paismentiron para ter
educaci6n en galego".
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A Mesa alerta de que o ensino en galego "é residual na educación infantil das sete cidades"

"A errndicadó n do galego da escolarízad ón básica nas zonas máis poboadas pon en risco a cohesión social e o futuro
da nosa cultura".

A Mesa anima as familias a responderen "galego" nas matriculas de Educadón I nfanti l, "pols é o único xeito de
garantir unhas competendas mínimas tam én na lingua do país".

A Mesa pola Nonnalización
Lingüistica constata que na
educación infantil das sete cidades
galegas (até os seis anos) a
presenza da Iingua propia do pais
" decaeu de fonna notoria nos anos
de goberno de Alberto Núñez
Feijóo" e calculan que este
descenso está mesmo por debaixo
do 10%.

A maior asociación cultural do pais
alerta de que "unha posición tan
residual da lingua prop ia nas áreas
máis poboadas de Galiza e nas

idades máis temperás pon en risco a cohesión social de Galiza e o futuro da nosa cultura".

Por iso, a entidade presid ida por Carlos Callón reclámalle á Xunta que " escoite ás
asociacións de nais e pais, sindicatos, organizacións estudantis e movementos de
renovación pedagóxica, que lIe reclaman a unha soa voz unha política educativa,
lingüística e cultural que non ataque os nosos sinais de identidade e que garanta as
competencias comunicativas do alumnado no idioma prop io de Galiza".

Ademais , A Mesa tamén "anima" ás familias con nenas e nenos en educación infantil a que
respondan " galego" nas preguntas da matricula que lIes achegarán desde os centros.
"Sabemos que se trata dunha consulta trampeira, xa que nin fica claro o motivo da
pregu nta, nin as súas consecuencias, mais ternos que ter claro que só respondendo
galego se defende rá o dereito de aprendizaxe no idioma que nos une como galegas e
galegos", apuntan.
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A Mesa demanda unha presenza real da nosa lingua na UNED

o estudantado da UNED denuncia que o galego non é recoñecido nin tolerado na universidade a
distancia

Roberto Otero Ledo, socio da Mesa, presentou a súa candidatura ás elecci6ns de delegados
reclamando máis presenza das linguas cooficiais

Santiago de Compostela , 18 de abril de 2013,- A Mesa pala Nonnalización Lingü ística vén de denunciar máis unha
vez os innumerábeis atrancos que no dla a dla sofre o ga lego na UNED, institucíón estata l amplamente
subvencionada por con celias e deputaclóns galegas, alén de polos Impostas que pagamos todas e todos, e
amousouo seu apelo ao estudantado que reclama unha pesenza real da nosa Iingua nesta universidade pública.

A Mesa salietou que a exclusión do galegona universídade a distancia incumpre sistematicamente o estabelecido
nos seusvixentes estatutos. Así, o artigo 5 dos estatutos da UNED sinala Que esta asumecomounha das súas
"misións fundamentais" o "apelo ás linguas e culturas de España" polo que sinala que entre as súas actividades "b}
Potenciará a docencia e o coñecemento das linguasoficiáis españolas, tanto en España corrono exterior" I "e}
Incorporará progresivamente as Iinguasoficiais españolas ás páxinas web e demaispublicacións da Universidade,
especialmente em Comunidades ca dúas Iinguasoficiais, cuxos Centros Asociados propiciarán a convivencia
enriq uecedora das dúas IInguas en todas as súas act ividades" e "d) Propiciará de forma prog resiva que os
estudantes poidan ser tilo rizados na Iingua oficial que desexaren" .

No entanto a día de hoxe o galego é tota lmente invisíbel nos cen tros asociados da UNED en Gallza, non só nas
súas actividades senón mesmo na sinaléctica dos centros. A páxina web só é aocesibel en inglé s e español e por
suposto non hai opció n de escolla lingülstica nas titorias. Porén non é só que o gaieg o estea totalm ente excluido
desta universidade pública, senónque nintan sequera é ofertado nin recoñecidoá hora de convalidar materias.
Unha estu dante de fil oloxía inglesa denunciou ante a Mesa que a UNED se negaba a convalidarlle o primeiro ciclo
que estudara na USC porque na universidade compostelá escollera a materia de Iingua galega e non espa ñola
como troncal. Nin seq uera puido convalidar as horas de galego como créditos optativos xa que a dla de hoxe os
estudantes dos graos de linguas non teñen a posibilidade de cursar as materias de lingua e literatura galegas nos
seus plan os de estudo, coa excepción do Grao de Lingua e literatura españ olas que si oferta unha materia de
linguascooficiais.

Outras das queixas habi tuals do estudantado céntranse na prohib ición de prese ntaren traballos en galego ca
pretexto de seren corrixidos en Madrid, can do moítas veces existe profesorado da UNED competente nos centros
asociados en Galiza, ou mesmo na utilización de topónimos galegos deturpados nos manuais e libros de texto
editad os pala institución. Carias Callón sinala que hai unha grande parte do estudantado que no n pode utilizar a súa
Iingua na UNED. "Esta universidad e pública , na med ida en que ten entre os seus ámbitos de actuación o de Galiza,
está obri gada a recoñecer a oficiali dade do ga lego . Non pode continuar manténdose de costas á realida de
plurilingüe do Estado" .

Neste sentido A Mesa pala Normalizaci ón Lingüístico saud ou a inicia tiva de Roberto Otero Ledo, quen decídiu
presentar a súa candidatura ás eleccións de del egados preocupado polo esquecemento que se dá da realidade
plurilingüe do Estado no funcionamento desta universidade . Roberto Otero Ledo licenclouse en Flloloxía Inglesa
pala UNED e na actualidade estuda O Grao de Literatura e lingua española, compaxinando os estudos da
univers idade a distancia ca traballo e o coidado das súas dúas filias . "O galego, malia non ser recoñecído nin
to lerado pala UNED, é a nasa Iingua propia, e asemade cooñcial" sinalaba nun correo dirixido ao estuda ntado para
aprensentar a súa candidatura. Deste xeito o seu programa cé ntrase na defensa da ígualdade e presenza do galego
e do resto de linguas cooficias na universidade de educación a distancia.

Carlos Callón, presidente da Mesa pala Nonnalizació n Lingüística , salientou a importanc ia de que o estudantado se



mobilice paraque se recoñezan os seus dereitoslingüísticos e non se resigne a ver a súa Iingua sistematicamente
excluida. Neste sentido Calión lembrou o exemplo da batalia administrativa e polftica que lIe cumpriu ao critico
cangués Heitor Mera parapoder ler a súa tese de doutoramento sobre a vida e obra de Bemardino Graña en
galego, unha importante loita que chegou ao Congreso dos Deputados para que se revocase a normativa da UNED
que impedía admitir teses en galego, catalán ou euskara e que porén nonpuña impedimento paraas admitir en
francés, inglés ou alemán .

Cómpre termos en conta que na actualidade a UN ED é a única opción que teñen moltas galegas e galegos de
accederen ao ensino universitario, xa que a implantación do PlanBoloña coa obrigatoriedade de asistencia a aulas
fai imposíbel compatibilizar o traballa coa ampliación de estudos superiores nas universidades galegas. Por este
motivo o estudantado da UNED reclama poder acceder á educación superior sen ter que renunciar á súa lingua ,
unha reivindicación apoiada pala Mesa que continuará a traballar paraque a ningúnou ningunha estudante se lIe
negue o dereito de estudar en galego.
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A Mesa alerta de que Novagalicia Banco tamén está a ser desgaleguizada na lingua

Carlos Callón: "O uso do galego na entidade está a retroceder desde que o Estado asumiu o seu
co ntrol", "Hoxe é case imposibel asinar un contrato en galego en Novagalicia Banco"

Hai oficinas, como a principal en Vigo, que mudaron a sinalinción para que deixase de estar en galego

A Mesa sina la que o desmantelamento do naso sector fi nanceiro con leva tamén un ha merma dos
dere itos lingüísticos da clientela galega

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2013. Nun comunicado de prensa enviado esta rnañá, A Mesa alertou
do proceso de desgaleguizaci6n, tamén noreferido ao idioma, que esta a sufrirNovagalicia Banco desdeque os
Estado se fixo ca seu control. AsI, desde A Mesa denuncian os "numerosos pasos atrás" que a enlidade está a ievar
a cabo en relación ca uso dogalego e coa garantía de atención en galego. incumprindo os compromisosque
adquiriran coa súaclientela.

o pres idente da entidade cidadá, Carlos Callón , lembrou que após unha campaña levada a cabo pala asociación
centrada no sector financeirose produciran importantes avances na nonnalizaci6n das entidades galegas. mais que
tras o seu desmantelamento e venda estes avances se están a converter"en auga de castañas".

Desde que o Estado se fixo ca contro l de Novagalicia Banco, son evidentes os pasos atrás que desde o punto de
vista lingüísticoque están a dar,malia que propagandísticamente se nos queira convencer da galeguidadedo
proxecto. Asi, se A Mesa xa conseguira hai anosque Caixa Galicia ou Caixanova garantisen a opción para a
clientela de escoller o idioma de relación con estas entidades e que dispoñibilizasen a maiorla dos seus contratos
legais na nasa lingua, hoxe é case imposlbel asinar un contrato en galego con Novagalicia Banco, que só conserva
un oudous modelos no noso idioma.

Segundo as queixas recibidas pola Mesa, masmonalgunha oficinasa reforma da cartelarla interna e sinaléctica
serviu para facer desaparecer o galego , como é o caso da Oficina Principal de Vigo que ten sinalizados os postas 56
en español ("caja rápida", etc .).

Desde A Mesa reclamaron que o Estado garanta o uso do galego nas entidades que están nas súas mans e que se
respecten os dereitos lingülsticosdas aforradoras e dos aforradores 9ale90s.
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A Génesis Seg uros non lIe importa o que che importa

A Mesa denuncia que Génesis Seguros oferta a posibilidade de que a clientela galega faga as súas p6lizas en
catalán, alemán ou inglés, mais non en galego.

Génesis Seguros négalle reiteradamente a un diente unha copia da súa póliza en galego, inru mprindo a Lei de
Contrato de Seguros e as directivas europeas.

Caríos ca llón: "A moitos galegos e a moitas galegas imp6rtanos podermos utilizar a nasa Iingua. Se de verdade a
Génesis l/e importa o que nos importa, tal e como reza a súa publicidade , teñen unha ocas i6n de o demostraren".

A Mesa pola Normalización Lingüística vén de tacar público un comunicado no que acusa a Génesis Seguros de
discriminar o 9a1e90 e imcumprira lexislación que garante os dereitoslingüísticos dos tomadores de seguros.

o caso comezou odia 19 de xaneiro de 2013, cando Senda formalizou telefonicamente o contra to dunha p6liza de
seguro obrigatorio para a s úa motocicleta coa erro resa Génesis. Na conversa solicitou recibir a póliza do seguro en
galego, a teleoperadora respondeu que non hab la problema e el aceptou a contrataci6n.

Tras recibir a documentación provisional unicamente en castelán , solicitou a través do correo electrónico e do fax a
súa p61iza en galego. Desde ese momento pediu por escrito até en tres ocas i6ns que lIe fose remitida a copia da súa
póliza en 9alegotal ecamo acordaran no momento da súa contratación. Na última destas petici6ns escritas o cliente
mesmo enviou unha copia da Lei 18/1997, de 13 de maio, de modificaci6n do artigo 8 da Lel de Contrato de Seguros
para garantir a plena utilizaci6n de todas as linguas oficiais na redacci6 n dos contratos, que estabelece: "A p61iza do
contrato deberá redixirse, a elección do tomador do seguro, en calquera das linguas españolas oficlals no lugar
ande aquela se formalice. Se o tomador o solicita, deberá redixirse noutra lingua diferente, de conformidade coa
Directiva 92/1996 , do Consello da Uni6n Europea, de 10 de novembro de 1992".

Odia 12 de febreiro a compañia Génesis remitiulle un correo electr6nico denegando a solicitude deste cliente de
que se emita a súa p61iza en galego, violando asi a normativa estatal e europea que estabe lece que é o tomador do
seguro, e non a compañía aseguradora, quen pode escoller a Iingua oficial na que se redixe este , sen que esta
elección supoña ningún retraso nin custo adicional para quen non escolle o castelán.

Ante esta situación Serxio púxose en contacto coa Liña do Galego, un servizo da Mesa pala Normalización
Lingüfstica cuxo obxectivo é asesorar, informar e tramitar queixas ou parabéns sobre os dereitos da comunidade
lingüistica de Galiza . A Mesa animouno a presentar unha reclamaci6n ante o Instituto Galego de Consumo. Senda
presentou esta reclamación no rexistro da Xunta o 22 de febreiro; un mes despois, aínda non obtivo resposta, o cal
é para a entidade cidadá "outro triste indicativo de como valora os nasos dereitos o Gobemo galego".

Desde A Mesa pala Normalizaci6n Lingüística la mén contactaron coa compañia Génesis Seguros , á que instaron a
respectar a lexislación vixente e tomar as medidas necesarias para garantiren o dereito da súa clientela galega a
dispor de toda a documentación e atención relativa aos servizos que teñen contratados coa su compañía na lingua
propia de Galiza .

o presidente da maior asociaci6n cultura l galega, Carlos Call6n, afirma que "a rro itos galegos e a moilas galegas si
nos importa, e moito , podermos u1i1izar a nasa lingua. Se de verdade a Génesis l/e importa o que nos importa, tal e
como reza a súa publicidade, teñen unha ocas i6n de o demostraren ". Ademais, lembra que as p61izas que Génesis
se nega a redixir en galego si están dispoñibeis para a clientela do país en catalán , alemán e inglés... "Os versos de
Rosalía denunciando que somos estranxeiros na propia patria continúan de tota l actual idade", apunta Call ón.



Neste sentido A Mesa fixo un chamamento a toda a súa afiliación e simpatizantes, e en xeral a todas as galegas e a
todos os galegos preocupados polo seu idioma que teñan seguros contratados con Génesis, a que reclamen as
súas pólizas e os seus servizos de atención en galego. No caso de a compañía non respectar este dereito,
animounos a non os renovaren e a optaren porescolleren compañlas que respecten a lexislación e os seus dereitos
lingOlsticos. Porque "ningunha empresa ofrece un servizo de cal idade se exclúe a lingua dos seus clientes".

Desde A Mesa sinalan que con esta actitude a compañia aseguradora tamén incumpre a Directiva 2006/ 123/CE do
Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006 , relativa aos servizos no mercado interior, e a Lei
1/2010 de 11 de febreiro, da Xunta de Galiza, de modicifación de diversas leís de Galiza para as adaptar á citada
directiva europea, que estabelece na súa disposic6n adicional sexta:

1. Os prestadores de servizos que operen en territorio da Comunídade Autónoma de Galiza, con independencia do
lugar de estabelecemento orixinario, deberán respectar o marco legal vixente en materia Iingüísica, especialmente a
partir da Lei 3/1983 , de 15 de xuño, de normalización lingOística , consonte o dispasto na alinea 4 do arligo 1 da
Directiva 2006l123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no
mercado interior.
Para estesefectos, favorecerán a normalizaciónprogresiva do uso do 9alego na prestacióndosseus servizos e
deberán ofreceraosseusdestinatarios a posibilidade de manteneren a comunicación orale escrita en lingua
galega.
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Carrefou r discrimina o galego

A Mesa trasla dou ao grupo Carretour as queixas de varios clientes indignados po lo trato qu e a nosa
li ngua r eci be nos seus supermercados

A empresa non explica a r azón de que o ga lego reciba un trato diferente ás outras li nguas cooficias do
Esta do

---_.......... '

..

'.

Carrefour ~ .._oS

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2013. - A Mesa pala Normalización
Lingüística denuncia un novo casode discriminación lingüística. nestecaso
responsabilidade dos supenmercados Carrefour.

Os clientes de Carrefour da Coruña, Compostela, Vilagarcla, Sanxenxo ou Ourense
poden ver os seustickets de compra en catalán, euskara ou castelán, maisnon en
galego. Este feíto colmou a pacie ncia dunha clientela farta de ver como o grupo
Carrefour ignora a súa Iingua na publicidade, noscentros comerciaise na
comunicación ca clientedas súastandas e supermercados.

Desde A Mesa puxémonos en contacto ca servízo de atención á clientela de
Carrefourpara lIes trasladarmos as queixas recibidas por variaspersoas indignadas
por esta nova exclusión do galego, e interesámonos por saber o motivo deste trato
diferenciado. Lembrámoslles así mesmo que o galego é a lingua propia e oficial de
Galiza e animámolos a usaren o galego con normalidade.

Por én, na resposta do grupo Carrefour non se explica a razón de que o galego
reciba un trato diferente ás outras linguas cooficiais do Estado e limitanse a informarnos que "desde Centros
Comerciales Carrefour cumplimos las normativas legales vigentes en las diferentes comunidades autónomas"I

seguido do agradecemento protocolario nestesservizos.

Desde A Mesa insistimos en que ningunha empresa ofrece un servizo de calidade se ignora o idioma da súa
clientela. Por iso animamos o conxunto da sociedade a que solicite a Carrefour que respecte o galego, o cal se pode
facar a través desta ligazón:
http://www.carretour.es/contacta-con-nosotros/contacta-particulares.asp

No caso de que esta solicitude non sexa debidamente atendida, a mellar opc ión é camb iar de supenmercado...

A Mesa pala Normalización Lingü ística anima así mesmo a tod@s os galeg@s fartos de seren tratados como
estranxeirasna propia patria a continuaren a loita iniciada por Rosalía hai 150 anosen defensa da nasa dignidade a
participar activamente na manifestación nacional que este 17 de maio percorrerá as rúasde Compostela co lema
NON QUEREMOS SER EST RANXEIRAS NA PROPIA PATRIA. QU EREMOS GALEGO!

Ti tamén podes contribuír a que esta sexa unha xomada histórica en defensa da lingua axudánd onos a difundir esta
manifestación:

http://www.amesanl.org/gl/novas/amosar/id/483
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Facebook continúa con Arteijo e Rianjo por causa da Xu nta

A Mesa denund a que moitos topónimos que se nonnalizaran na vida social nos últimos trinta anos estanse a
visibilizar de novo coas súas fonnas detrupadas

A asadad ón en defensa da Iingua sinala como responsábeis os mapas " Bing" que usa Facebook, que pertencen a
Microsoft, compañía coa que a Xunta en xeral e a 5XPL en particular asina convenios millonarios

Santiago de Compostela, 15 de maio e 2013 .- AMesa pala Normalización Lingülstica chegan habitualmente queixas
polo uso de toponimia deturpada en redes socia is tan popula res como facebook. Topón imos barbarizados como
Puebla del Caramiñal, Rianjo, La Estrada, Sotomayor, Orense, Ginzo de Limia...

No casodos partíspersoais pode ter amaño para as persoas concienciadas, non pondolocalización no perfil ou
inventándoa como fai molta xente. O problema é que nas "páxinas" de face book e nos eventos é obrigatorio pór un
"enderezo real " no que hai que escolle r a Vilalcidade das opcións que se despregan no campo correspond ente, no
que os topón imos galego s están case todos deturpados . Neste sentido, un comenciante da Pobra do Caramiñal
contactou coa Mesa indignado porque se querla facer unha páxina de facebook para o seu bar tiña que pór que
estaba en "Puebla del Caramiñal" ou optar por non ter páxina de facebook, unha ferra menta de publicidade case
imprescindlbel hoxe en dia.

Desde a Mesa pala Norma lización Lingüística salientan a gravidade deste tipo de situació ns, que están a botar por
tarra todoo traballo feito nos últimos últimostrinta anos na restauración das formas correctasdos nosos nomes de
lugar.

Denuncian así que sobre todo entre a xente moza, a que máis utiliza este tipo de fe rramentas, se están a popularizar
de novo topónimos españolizados que non tiñanuso social desde o final do franquismo. Asío confirmou un
adolescente que contactoucoa Mesa para denunciar que cada vez que enviaba unha mensaxe no mobil desde o
facebook apareclalle ao seu destinatario a indicación "mensaxe enviada desde Viana del Bollo".

A Xunta de Gallza, responsábel

Na Mesa sinalaron a responsab ilidade da Xunta de Galiza, non só pala súa pasividade malia a súa abriga legal de
protexer a nosa toponimia, sanón porque ten na súa man corrixir esta situación.

Desde a asociación en defensa da Iingua lembraron que os responsábeisda deturpación dos nasos nomes de lugar
en gran parte destas aplicac ións son os mapas " Bing" que usa Facebook, que pertencen a Microsoft, compañia coa
que a Xunta en xeral e a SXPL en particular asina convenios millonarios.

Nestesentido A mesa instou á Xunta a exixirlle a Microsoft que respecte a nasa toponirria e que a corríxanos seus
mapas, ou do contrarioque anule os millonarios conveniosque teñen asinados, convenios poroutrabanda
totalmente innecesarios dadas as alternativas de software libre existentes, en xeral de maior calidade e máis
respectuosas coa nasa lingua.
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Renfe recupera La Coruña e Orense

A Mesa denuncia que a empresa pública mudou os topónimos legais da súa páxina web para volver
in troducir as formas detu rpadas.

A asociac ión en defe nsa da Iingua anunciou med idas tanto perante a Defensora de l Pueb lo como ante

a mi nistra de Fomento, Ana Pastor, para que insten a empresa púb lica a respectar a legalidade.

Santi ago de Compostela, 1 de outubro de
2013,· A Mesa pala Nonmalizaclón Lingülstica
deu a coñecer hoxe as que ixas recibidas nos
últimos días por usuarias e usuarios de
Renfe que constataron como a empresa
pública deixaba de respectar a legalidade ao
introducir topo nimia deturpada na súa páxina
we b.
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Como exemplo, unha das queixas recibidas
na Mesa recolle que o formulario para se dar
de alta como usuario ou usuaria na páxina de
Renfe abriga a escollar as provincias "La
Coruña ou '*Orense ao introducir os datos de
contacto [achégase foto).

Nout ros casos, como na consulta de horarios
a través do web , temos que escoller como estacións de orixe ou desti no "A Coruña /La Coruña" ou
"Ourense/Orense", cando até hai pouco se escollia con normalldade A Coruña e Ourense.

A Mesa pala Normalización Lingüistica lembra que a única fonma correcta dos topónimos galegos é a xenuina, isto é,
a galega. Así, a Lei 3/19 83, do 15 de xuño, de normalización lingüística , recolle no art igo 10 que "os topónimos de
Galiza terán como única forma oficial a galega". así como que "estas deno minacións son as legais a todos os
efectos". (Pódense consultar os topónimos oflciais no seguinte enderezo web a disposición de toda a cidada nla:
http://www.xunta.es/toponimia ).

Así mesma, para axustar o nome oficial das provincias galegas da Coruña e Ourense á súa denominación correcta,
o Gobemo español aprobou no ano 1998 a Le; 211998, do 3 de marzo, sob re o cambio de denominación das
provincias de La Coruña e Orensa onde se abriga a empregar as xenuinas e únicas formas oficia is A Coruña e
Ourense para as denominar.

Neste sentido desde A Mesa anunciaron medida s tanto ante La defensora del Pueblo como ante a Ministra de
Fomento, Ana Pastor, para que insten a Renfe a cumprir coa legalidade.

Un paso atrás con motivación ideolóx ica

Desde A Mesa sinalaron que malia teren presentado outras quelxas polo uso incorrecto de topó nimos por parte de
Renfe nos últimos anos , estas se referían a entidades máis pequenas como A Gudiña, Uxes ou A Escravitude, parén
nos casos da Coruña e Ourense habla termo que a empresa pública os erroreqaba correctamente.

A maior asoc iación cultural 9alega salientou que este paso atrás non pode ser casual , e denuncian que sen dúbida



responde a motivacións ideolóxicas, en liña coa involución no respecto á diversidade lingülstica e cultural do Estado
que se está a impor nos últimos anos desde o poder, para o que non teñen reparo en subverter a lexislación e os
consensos democráticos acadados entre todas e todos.
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o Gobemo español nega unha bolsa predoutoral a unha estudante por entregar o
certificado de estudos en galego

o Ministerio de Economía respóndelle á estudante que a súa documentación ten un
"defecto": está en galego, e o Goberno sé acepta escritos "en españolo en inglés"

Carlos Callón: "É moi triste constatar que o PP quere volver ao tempo dos castigos
por usarmos o noso idioma"

A Mesa recorda que os únicos ministerios dun estado hispanófono que non
recoñecen este t ipo de documentación en galego son os españois, pois hai moitos
casos en que si foi aceptada sen problemas por exemplo na Arxentina ou México

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2013.- O Gobemo español, nestes momentos nunha intensa ofensiva
españolista contra a diversidade lingüfstica e cultural do Estado, nega o recoñecemento do 9alego como idioma
oficial de Galiza e das súas universidades, 80 non aceptar a documentaciónexpedida oeste idioma. A situación é
tan 9rave que unha estudante se dirixiu á Mesa pota Nonmalización Lingüí stica despoi s de que o Ministerio de
Economla lIe negase unha bolsa predoutoral co argumento de que non entendlan o certificado de estudos en
galego .

o presidenteda Mesa sinala que "non hai peor xordoque o que non quera ouvir", pois lO é evidente que un
documento asl en galego é perfectamente comprensibel para calquera persoa alfabet izada nunha Iingua tan próxima
como o español: hai un texto moi escaso cosnomesdas materias, unhascifras, un parágrafo estandarizado de
acordo co estipulado pola Lei estatal. .. En fin , que o problema non é comprender, senón non querer comprender e
tentarnos escarmentar con castigos como este por mantermos viva a nosalingua".

Carlos Callón observa, ademais, que estes problemas á hora de dicir que non se comprende o galego só se
observan nos ministerios españois. non noutros ministerios de estados hispanófonos ande non hai hostilidade cara
á nasa lingua. "Sabemos de casos de xente que presentou documentación en galego en países como Arxentina ou
México e que non lIessolicitaron ningunha traduci6n, que diclan que a entendían e que portanto era válida e non
facia faita ningunha traduci ón", explica . "E logo como pode ser que un certificado de estudos en galego se entenda
mellor na Arxentina que na Administración Central que sostemos cos nosos impostos?", pregunta o portavoz da
entidade cidadá.

Desde A Mesa tamén chaman á atención á resposta que lIe enviou a esta moza a Subdirección Xeral de Recursos
Humanos para a Investigación do Ministerio de Economia e Competitividade. Nela dinHe que o certificado de
estudos non é válido por un "defecto" , que é que está en galego, cando tal documentación só seria válida en
español ou, curiosamente, en inglés, idioma que non é oficial nin en Galiza nin no conxunto do Estado español:

"Revisada, por la Subdirección General de Recursos Humanos para la investigación, la instancía de solicitud
presentada por usted, le informo que se han detectado los siguientes defectos en la documentación aportada :

-El certificado de estud ios presentado telemáticamente no está redactado en españolo en inglés
(artículo 22.4.c) :

A alumna presentou unha alegació n indicando que O galego é unha lingua oficia l, e que segundo a iexislación
aplicábei é a propia Administración quen se debe encargar de traducir os documentos dun expediente redactados
nunha lingua cooficial distinta do castelán cando teñan que surtir efectos f6ra do seu territorio, comoestabelece o
artigo 36 da Lei 30/1992 de réxime xurldico das administración pública e procedemento administrativo común e mais



a disposición adicional sexta da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Porén esta
alegación non foi atendida e a alumna ficou excluida do proceso.

A Mesa tambra que toda a lexislación e xurisprudencia recañeee a validez da documentación redixida en 9a1e90 e o
dereíto da cidadanía a non ser discriminada por razón de lingua. Neste sanso, ningún proceso adrrinistrativo pode
prexudicar unha cidadá por achegar documentación oficial en galego dentro de Galiza nin suponle molestias ou
custos económicos adicionais como os derivados da súa tradución.

A Masa considera por íso a actitudedo Ministerio"gravisimamente discriminatoria- e mesmo contraria ao artigo 14
da Constitución: ' Penalizaren os estudantes das universidades galegas por utilizaren estas a súa lingua propia é un
claro e grave caso de discriminación. Non se lIe pode tacer pagar aos estudantes traducións dos seus expedientes
de estudos ou pretender que teñan máis trabas e Gustos que un estudante de Madrid ou Murcia".
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o presidente da Mesa dirixiuse aos reitores das tres universidades galegas para que
"tomen medidas ante unha discriminación gravis ima e inadmisibel"

Carlos Calló n: 110 Goberno español non quere que usemos o galego. Contestemos usándoo de fo rma
máis decid ida e consciente l"

A unha das candidatas ao contrato predoutoral adm iti ronl1e en Hol anda " sen ningún problema" o mesmo
documento en gale90 polo que a rexe ita o Min isterio español

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2013.- O portavoz da Mesa pala Normalización Lingüistica enviou unha
misiva 80S reiteres das tres universidades galegas para que tomen cartas no caso do rexeitamento dos candidatos a
contratos predoutorais que entrega ron un documento en galego .

O representante da entidade solicit alle aos reito res que tomen "as medidas precisas para garantir a igualdade de
oportunidades dos estudantes formados nas nosas universidades" e que recla men ao Ministerio de Economía "que
cumpra coa Lei e valva a admitir todas as persoas que entregaron documentación no noso idioma". "Trátase dunha
discriminación gravísima e inadmislbel ; dun desprezo consciente ás nasas universidades, ás nasas lnstituclóns e á
nasa línqua", afirma tamén na carta o portavoz da maior asociación cultural de Galiza , quen tamén salienta que "a
act itude fóbica do Gobem o español contra o galego fai que unha persoa formad a nunha universidade de Galiza
pase a ter menos dereitos e oportunidades para ter un contrato predoutoral".

Cartas Callón tamén apunta que " igual que xa tiñamos constancia de que estes documentos en galego foran
admitidos sen problema no pasado por instituciéns ou universidades arxentinas ou mexicanas, tamén sabemos que
o mesma documento que agora lIe rexeita o Ministerio a unha das solicitantes por esta r en galego, si foi admitido
sen problemas pala s institucións holandesas" .

Para alén desta carta, o presidente do colectivo cidadán en defensa do idioma de Galiza tamén valora que "o que
non quere o PP é que se puider consolidar o galego como lingua de uso oficial , plenamente válido, porque o que
anslan é que o único idioma do Estado con dereitos sexa o castelán". "O seu é un problema de intolerancia cara á
diversidade cultural. Mais se o Gobemo español non quera que usemos o 9a1e90 o que nos cémpre tace r é
us ármelo de forma rnáis decidida e consciente", apela.
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A Mesa reclámalle ao Goberno español que arbitre as medidas para readmitir as
candidaturas rexeitadas por teren un documento en galego, catalán ou vasco

Carlos Callón: "O Goberno español incumpre a Lei e, por moito que agora vendan o contrario nos
medios, mesmo incumpren a convocatoria de contratos predoutorais, pois a exixencia de español ou
inglés só figura para un ive rsidades de fóra do Esta do'

"Non resulta moi comprensibel por que a Xunta se ofrece a traducirlle ao Ministe r io unha
documentación que o Ministerio ten obriga por Lei de aceptar"

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2013.- A Mesa reclámalle á Xunta e ao Gobern o español unha "acción
polltica decidid a" para que se "readmitan as candidaturas rexeitadas por teren un documento en galego, catalán ou
vasco ". O pres idente da colectivo cidad án en defensa do idioma de Galiza, Carl os Callón, observa que "é unha
decisión que lIe compe te ao Ministeri o de Economía, mais ante a cal o Goberno galego non pode limitarse a se
ofrecer como axencia de tradución, pois todo o mundo sabe que non se trata dun pro blema de incomprensión, senón
dun problema ideo lóxico (de into lerancia cara á diversidade cultural do Estado) e dun problema legal (de
recoñecemento da validez ofic ial dout ros idiomas alén do castelán)" .

o portavoz da maior asociación cult ural de Galiza lembra adema is que o Ministerio se está a comportar "non s6 dun
xeito inclvico , senón tamén manifestame nte ilegal" . A Lei indica que é a propia Admin istración centra l a que se debe
encargar de traducir os documentos dun expediente redactados nunha lingua coofi cial disti nta do castelán cando
teñan que surtir efectos fóra do seu territorio. Entre outras normas, asi o estabelece o artigo 36 da Lei 30/1992 de
réxime xuridico das administració n públicas e procedemento administrativo comú n e a dispos ición adicional sexta da
Lei 1112007, de acces o elect rónico dos cida dáns aos servizos públi cos. "Negalo é negar a oficiali dade do galego e
colocarnos totalmente como cidadáns de segun da", observan.

Asi, "por meito que nos que iran confundir desde o PP, unha convocatoria no BOE non pode estar por riba da Lei e,
ademais, nin tan sequera esta convocato ria nega a documentac ión en 9alego, catalán ou vasco . O que ternos é
unha lectura propositadamente pitoña desta norma, para asl recortar dereitos Iingülsticos" , apunta Callón. "Q uen lea
a convoca toria , ve rá que a obrig a de entrega r un documento en español ou inglés s6 é válida para as universidades
foráneas ao Estado". No art igo 22.4.c de dita convocatoria (publicada no BOE de 14 de agosto deste ano) , que é ao
que apela o Minis terio para negar o gal ego. catalán ou vasco, dise o seguinte :

"Cuando se trate de cert ificados expedidos por centros extranjeros se hará constar además cuales son las
calificaciones máximas y mínimas dentro del sistema de evaluación correspondiente y cuál es la calificación
mínima para aprobar. Si la certi ficación académica está expedida en un idioma distin to al españolo inglés ,
deberán acompañarla de la correspondiente traducción oficial a uno de estos dos idiomas",

Tendo en conta a snuacl ón, desde A Mesa consideran "totalmente incomprensibel" por que a Xunta se ofrece agora
para traducir a docume ntación en galego "que o Ministerio deberla admitir por Lei". "Non seria mellor que a Xunta
instase o Ministerio a cumprir a Lei? Se non, en que fica a oficialidade do noso idioma. en que a Xunta sexa unha
axencia de tradu cións para cidadáns de segunda?", pregunta Callón, que n tarnén rexeita que "o conselleiro de
Educaci6n quei ra aproveitar a oportunidade para insta r as universidades ga legas a que deixen de usar o galego con
norrnalidade". "O que debería tacer o conseileiro é cumprir coas súas obrigas: defender as nosa s instituci6ns, as
nosas universidades, os nosos estudantes e a nosa lingua" , conclúen desde A Mesa .
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A Mesa leva perante o Valedor as presións da Deputación para que un func ionario non use
o galego no traballo

A asociación en defensa da Iing ua ped iu a intervención do Valedor do Pobo ante o que conside ra un
caso "exb'emadamente graven

Desde A Mesa sinalaron : - se Diego Calvo non asume que o ga lego é a lingua propia da Deputación e o
que iso significa debe dimitir do seu ca rgo. A Deputación da Coruña non merece un pres idente que
minta con descaro nun escrito oficia l para xusti ficar a persecución do ga lego'

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2013. A Mesa pala NormalizacIón Lingülstica tramitou unha queixa ante o
Valedor do Pobo para denunciar as presións que a institución presidida polo popular Diego Calvo exerceu contra un
funcionario por utilizar o gale90 no trabarlo, pedindo a súa intervención no que calificaron como un feito
"extremadamente grave".

"É inadmislbel que desde unha administració n pública galega se coaccione un funcionario para que non use o
galego no seu traballo " apuntaron desde A Mesa. calificando como "escandaloso" que o propio presidente da
Deputación se atreva a mentir sobre a lexislación aplicábel nun escrito oficial para xusnñcar a súa persecución
contra o galego . Na Mesa non dubidaron en afirmar que "se Diego Calvo non asume que o galego é a lingua propia
da Deputación e o que iso significa debe dimitir do seu cargo".

Segundo a queixa recibida pala Mesa a través da Liña do Galego, o traballador recibiu presións dos seus superiores
para que non utilizase o 9alego nos asentos dun rexistro interno da Deputación. Tras ir aumentando a seriedade
destas presións o funcionario presentou formalmente un escrito no que expuña o seu caso e informaba dos
comentarios e instrucións dos seus superiores, argumentando que jan en contra da normativa que el coñecla xa que
como funcionario da Deputación utilizaba o galego no traballo en cumprimento da lexislación sobre o uso da lingua
nas administraci6ns locais de Galiza. Neste escrito solicita que se lIe comunique se existe outra normativa aplicábel
sobre o uso da Iingua no Rexistro de Documentos da Deputación da Coruña, que o informen de se o uso do galego
que el fai nos procedementos administrativos vulnera o que esta estabelece, e de cales son as súas obrigas e
dereitos como traballador dunha administración local galega en relación co uso da nasa lingua.

Este escrito é respondido polo propio presidente da Deputaclón, quen lonxe de avalar o uso do galego por parte do
funcionario ratifica as instrucións de que use o español no seu traballo, sinalando sen rubor que "a decisión da
Deputación, de utilizar o galego ou o castelán no Rexistro Xeral non vulnera o estab lecido na normativa. Pero é a
Deputación quen ten a competencia de adoptar esa decisión non os traballadores ao seu servzo ".

Nesla resposta escrita a unha solicitude formal tramitada polo Rexistro da institución , o presidente da Deputación
mente ao citar o artigo 1 da Lei 5/1988. de 21 de xuño do uso do galego como lingua oficia l de Galiza palas
entidades locais, indicando que é a lei que "recolle as abrigas das entidades locais no tocante ao uso do galego.
entre as que non se atopa o Rexistro Xeral".

o presidente da Deputación oculta que esta Lei do ano 88 se completou unha década despois coa Lei 5/1997, do
22 de xullo, de Administración Local de Galiza, que no seu artigo 7 promulga que "o galego, como lingua propia de
Galiza, éo tamén da súa Administración Local", e continúa indicando que "As convocatorias de sesións, ardes do
día, mocións, votos particulares, propostas de acordo, ditames das comisións informativas, actas, notificaci6ns,
recursos, escrituras públicas, comparecencias xudiciais e todos os actos de carácter público ou administrativo que
se realicen por escrito en nome das corporació ns locais redactaranse en lingua gale9a". l amen as medidas
apuntadas no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega en relación coa adminIstración local reforzan esta
posición (como a medida 1.2.3 que estabelece "que todos os departamentos e organismos dependentes das
deputacións e concellos (...) teñan a lingua galega como lingua xeral de referencia oral e escrita"),

Mais a propia diferenciación que a lexislación estabelece entre "lingua cooflclal " e " lingua propia" das



administracións autonómicas e locais xa se concreta nun mandato claro de uso preferente do galego fronte ao
castelán por parte dos poderes públicos de Gallza, recoñecido por toda a xurisprudencia xerada desde os anos 80.
Así, os poderes públicos galegos non s ó deben garantir o uso normal e oficial do galego, sen6n que deben
"potenciar" o seu emprego en todos os planos da vida (art. 5.3 do Estatuto de Autonomla de Galiza), o que, de
acordo ca apartado 3 do artigo 6 da Lei de normalizaci6n lingülstica, significa que deben promover "o uso normal da
Iingua galega, oralmente e por escrito, nas súas reiaci6ns cos cidadáns". Por tanto ás admlnistrac i6ns públicas de
Galiza exíxeseíles un plus de uso prioritario do gaiego , que ímplica que esta debe ser a língua de uso normal e
preferente das ditas administraciáns (tamén nos rexistros administrativos con efectos fundamentalmente internos,
como neste caso), sempre que se garanta o dereito dos cidadáns seren atendidos na outra lingua cooficial cando
así o desexaren.

Xa que lago a decisi6n da Deputací6n de prohibir a utilizaci6n do galego nun acto adminístrativo si vulnera
claramente o estabelecido na lexislaci6n.

A Mesa considerou "lnaudlto" e -moi grave" que desde unha institución se minta nunha solicitude formal de
infonnación sobre a lexislación aplicábel en relación aos uso das linguas oficiais e os dereitos e deberes dun
traballador, xa que resulta pouco verosímil que na Deputaci6n da Coruña, como adrrinistraci6n local que é, se
descoñeza a principal lei que regula a súa actividade, sobre todo cando esta lei está vixente desde hal15 anos...

Segundo A Mesa tamén mente Diego Calvo ao se excusar en "dificultades prácticas para poñer en marcha o cambio
ao uso do gaiego na totalidade das aplicací6ns informáticas , como é o caso do Rexistro Xeral", xa que a aplicaci6n
informática que utilizan no rexistro xa está. en galego. O mandato de realizar os asentos en español non se debe a
unha dificultade técnica obxectiva, sen6n a un posieionamento político por parte do PP que pretende deixar sen
efecto a oficialidade do galego e eliminar o seu uso normal da Deputación da Coruña, como vén denunciando A
Mesa nas últimas semanas.

A asociación en defensa da lingua lembrou que os incumprimentos da lexislación por parte da Deputación da
Coruña son premeditados e constantes desde que Diego Calvo preside a institución, como denunciou A Mesa a
respecto de varias campañas institucionais nas que se exclúe completamente o uso do gale90, por exemplo as
ligadas ao proxecto Mandeo (http: //w ww .amesanl .org/gllnovas/amosarli d/540) ou as de sínalización viaria
(htt p://w w w.amesanl.org/gl/nov as/amosar/id/536).
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"Si haces la prueba en gallego no te la corregimos"

Eis a advertencia do tribunal do proceso de selección de bolsas para o departamento de Turismo do Concello de
Redondela a unha aspirante que se dispuña a tacar o exameno idioma propio de Galiza

A afectada , que puxo o seu caso en coñecemento da Mesa a través da Liña do Galego, xa presentou un escrito de
reclamación no rexistro municipal redondelán

A Mesa considera Ocaso un "rnoi grave exemplo"de vulneración de dereitos lingüísticos no acceso a un posto de
traballo e exixe 8 0 consistorio que "rectifique" e á Xunta que ''tome cartas no asunto"

A Mesa denuncia o "gravísimo caso" de vulneración de dereitos lingüísticos acontecido durante o proceso de
selección para a provisión de varias bolsas de traball o na área de Turismo do Concello de Redonde la, no cal se
chegou 8 0 extremo de o tribunal advertir a unha das candidatas, Natalia Soliño Figueroa. que non sería avaliada "se
facia a proba en galego". Oeste tribunal facia parte un técnico do Padroad o de Turismo das Rías Baixas,
dependente da Deputac ión de Pontevedra, que foi quen ao parecer fixo a "advertencia".

A asoc iación en defensa da Iingua coñeceu este caso a través da chamada da propia afectada á Liña do Galego , o
servizo de atandamentoe consulta sobre dereitos lingüísticosque A Mesa ponao dispar de toda a cidadanía a
través de correo electrónico (Iinhadogalego@amesanl.org)eda liña telefón ica 902106474.

A afectada xa presentou un escrito de reclamación no propio Rexistrodo concello redondelán contrao que
considera unhaevidente "discriminación". A aspirante ás bolsasindica que "en ningún punto"das bases da
convocatoria se especificaba que fose "obrigatorio usar o castelán"ou que estivese prohibido"expresarse na lingua
propia de Galiza" para optar a un traballo "nun concello que, obviamente, está en Galiza".

A Mesa demándalle ao Concello de Redondela unha "contundente invest igación" dos feítos denunci ados e porá de
inmediato o caso en coñecemento do Valedor do Pobo e da Dirección xeral da Administración Local e da Secretaría
xeral de Politica Lingülstica para que "actúen" e fagan ao consistori o redondelán "cumprir a lei". A entidade recorda
que é o propio artigo 5 do Estatuto de autonomla o que prohibe calquera tipo de discriminación por razón de lingua.

A maior asociación cultural de Galiza lamenta, por último, que polo momento as únicas declaracións públicas dos
responsábeis municipais, nomeadamente do concelleiro Alberto Pazos e do propio alcalde, Javier Bas, fosen só
para negar a versión da afectada e "exculpar" asi os membros do tribunal do proceso selectivo. "Se o Concello sabe
que se 'meteu a zoca' no asunto e haí unha presunta ilegalidad e, o que debe facer é rectificar, non ocultar a
realidade", conclúe A Mesa.
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Concentración de apoio á rapaza afectada pola discriminación lingüistica en Redondela

A terza feira (martes ) 17 de abril ás 11.45 h, hora en que esta persoa acud irá ao Concello a ratificar a denuncia.

Podes consultar e divulgar o even to en facebook desta concentración simbólica.

Nun proceso de selecci ón de bolsas de traballo no Concello de Redondela, hai escasos días, unha muller recibíu a
advertencia dun rnembro do tribunal: "Si haces la prueba en gallego no te la corregimos" .

Ademais dunha grave discrim inación, denegar a posibilidade de uti lizar o galego é ilegal. Que aconteza nun
Concello xa é vergoñento.

Tanto a persoa afectada como A Mesa pala Normalización Lingüística presentaron escritos reclamando unha
investigacióndo acontecido.

Agora, a muller a quen se lIe impediu usar o 9a1e90. so ameaza de non valorarena súa proba, está chamada a
acudir pera nte o tribunal e ratificarse. Será o vindeiro 17 de abril ás 11.45 h no Concello de Redondela.

A Mesa convoca por iso unha concentración para esa horae lugar.

Pola lingua que nosune!

Paremos os ataques contra o galego!
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Amp lo respaldo da cidadanía de Redondela á moza que viu vulnerado o seu dereito ao uso
do galego nas probas de selección para as bolsas de Turismo do concello

Máis dun centenar de veciñase veciños acudiron ao chamada da Mesa e concentráronse ás 12 perante a Casa do
Concello en apoio a Natalia Soliño Figueroa

Finalmente, o Padroado de Turismo das Rias Baixas, integrante do tribunal, non chegou a comparecer na vista de
dilixencias informativas prevista parao mediodía

"Si lo haces en gallego no te lo corregimos", fora a advertencia dun dos membros do tribunal do proceso selectivo á
redondelá denunciante deste gravísimocasode discriminación lingüística no acceso a un posto de traballo

Máis dun centenarde veciñase veciños de
Redondela respaldaron este mediodia a
convocatoria da Mesa pala Normalización
Lingüística e concentráronse perante a Casa do
Concello de Redondela en apoio a Natalia Soliño
Figueroa , a redondelá á que o tribunal do proceso
selectivo de varias bolsas no departamento de
Turismoao que concorría lIeadvertiu, literalmente:
"si haces la prueba en gallego, no te la corregimos".

Lago de presentar unha queixa por escrito no
rexistro municipal a pasada semana e de p óro seu
caso en coñecemento da Mesa, ca prepo de que a
maiar asociación cultural de Galiza o fixese público,
a reacción inicial do gobemo local redondelán e do
alcalde da vila, Javier Bas, foi "negar rotundamente"
a versión da moza denunciante sen nintan sequera

iniciar unha investigación dos feitos.

Finalmente, e sempre con posterioridade a que A Mesa fixese público o evidente casode discriminación lingüística
padecido por Natalia Soliño, esta fora citada para hoxe ás 12 da mañá na Casa do Concello para un "intercambio de
impresións" co mesmo tribuna l que avaliara a s úa proba, do cal fal parte o Padroado de Turismo das Rias Baixas,
cuxorepresentante foi, presuntamente, quen lIe fixo a advertencia de que nondebía empregar o galego.

Este "intercambio de impresións" fora fixado desde o departamento de Persoal do Concello de Redondela o pasado
13 de abril coa conformidade das partes, incluidos os representantes do Padroado das Rias Baixas que terfan que
acudir ao encontro. Porén, este non se chegou a celebrar debido á incomparencía da representación dodito
Padroado, eventua lidade que só foi comunicada ao Concello por fax ás 11.15 da mañá, isto é , 45 minutos antes do
inicío da reunión.

A Mesa cualifica de "moi sospeitosa"e de "pouco casual" a incomparecencia dos representantes do Padroado de
Turismo das Rías Babeas ao encontro fixado paraesta mañá e cre que máis ben a razón da ausencia obedece a que
Nataliña Soliño fose acudir á reunión acompañada dunha asesora legal.

A entidade cidadá en defensa do galego pregúntase "que terá que ocultar" o organismo dependente da Deputación
de Pontevedra ante o evidente caso de vulneración de dereilos lingüisticos de Natalia Soliño e ante a "ilegalidade
extrema" de prohibir o uso da lingua propia de Galiza nun proceso selectivo "para un posta de traballo nun concello
galego , non no de Valladolid" .

A asociac ión que preside Carlos Callón , que asistiu á concentración desta rnañ á, confinna que seguirá a apoiar a



moza redondelá "até o final " e anima a todas as galegas e galegos que queren "igualdade de dereitos para o galego"
a participar na manifestación que o vindeiro 17 de maio a plataforma cidadá Queremos Galegoconvoca en Santiago
de Compostela.
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A Mesa denuncia que o Concello do Barco de Valdeorras non respecta a oficialidade do
galego

"Esto es así, siempre fué así. LNo ves que esto te es pal juzgado?': foi o
razoamento dunha funcionaria para negarse a entregar unha acta de
casamento en galego.

Susana Méndez: " É inconcebíbel que trinta anos despois da LNL haxa
concellos que continúen sen se enteraren de que o galego é a súa lingua
oficial"

Santiago de Compostela, 30 de maio de 20 13. A Mesa pala Normalización Lingüística denunciou que o Con celia do
Barco de Valdeorras non respecta a oficíalidade do galego tras ter coñecemento das pexas do consístorio para lIe
facil itar a un edil do BNG un modelo acta de casamento en galego.

Vitor Sierra, voceiro municipal do BNG no Barco , tivo que padecer as doce probas de Hércules para conseguir que
no concello l/e entregasen un acta de casarnentona lingua propia de Galiza. O concelleiro, que estaba encargado
de oficiar o enlace entre dousveciños, decatouse 80 recallar a acta de casamento que deberlan asinar os
contraíntes que esta estaba en castelán, e solicitouna en 9ale90 como era desexo dos noivos.

A funcionaria indicoulle que non era posíbel e tentou disuadilo con argumentos como "Pero esto es así, siempre fué
asi. ¿No ves que esto te es pal juzgado?" , "Pues es que no tenemos ninguna en gallego, tiene que ser así en
castellano", "Pues a ver si puedo , que a lo mejor no me da tiempo . Vas a tener que esperar"

Efectivamente, tras ter que insistir unha e outra vez en que a lei recoñecía o dereito a dispar de calquera
documentación da administración local en gaiego o concelleiro tivo que agardar catro horas para dispar dun
documento tipo que non chega ao medio folio de extensión e que segundo a iei debería ser proporcionado por
defec to en galego.

Susana Méndez, Vicepresidenta da Mesa pala Normalización Lingüística , salíentou a gravidade do sucedido: " Unha
outra persoa que non tivese claros os S8US dereitos ou que fose menosfirme na defensa da súa lingua resignaríase
a non pode r utilizar o ga lego en Galiza". Para a respo nsáb el da Mesa non ten xustificación que desde as
adrrinistracións se continúen a pór impedimentos para utilizarmos a nasa lingua propia: "É inconceblbel que trinta
anos despois da LNL haxa concellos que continúen sen se entera ren de que o galego é a súa lingua oficial" .

No mesrro sentido Vítor Sierra denunciou os reiterados incumprimentos da lei en materia Iingüistica por parte do
concello valdeorrés: topónímos deturpados nos folletos da Concellaría de Turismo, exclusión do galego nos escritos
da Policía Local ou a escaseza de persoal que atenda en galego no concello e no teléfono de atención cidadá son
algúns dos exemplos apuntados polo concelleiro, que se dirixiu á Mesa para denunciar que o consistorio exclúe a
cotío o galego e que é habitual que a veciñanza sexa atendida en castelánmesma candose expresa no idioma
propio de Galiza . Neste sentido indicou que non só se incumpre o estipulado no Estatuto de Autononia e na Lei de
normalización lingülstica, senón a propia Lei de Administración Local de Galiza que é clara cando indica que "todos
os actosde carácterpúblico ou administrativo que se realicen por escrito en nomedas corporacións locais
redactaranse en lingua galega".

A vicep residenta da Mesa, Susana Méndez, foi anteriormente a responsábel da asociación na comarca de
Valdeorras e coñece ben esta situación. "Malia as denuncias que se veñen facendo desde hai anosO Barco é un
dos concellos onde a exclusión do galego na vida municipal é mafssangrante (sinalizacións, documentacións,
avisos, programas ... )" , sínalou, e lembrou asl mesmo que desde A Mesa levan anos denunciando esta exclusión do



galego tanto no concelia comonas empresas que xestionan os servizos municipais, entre elas Aquagest, a
coneslonarla da xestión de augas e da piscina climatizada que tarnén se catacteriza palassúastrabas para dlpor de
documentaciónou sinalizacián básica en galego.
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A Mesa denuncia que a Deputación da Coruña exclúe o galego na súa campaña de
sensibilización sobre o aforro de auga

A asociación en defensa da lingua presentou unha que ixa ante a instituc ión que preside Diego Calvo
polo incumprimento da Lei de Administra ción local de Galiza

A Mesa: "Efectivamente Cada gota canta, e gota a gota o PP pretende eliminar o galego da Deputación
da Coruña "
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Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2013 . A Mesa pala
Nonnalización Lingüística denunciou esta mañáunha nova
exclusión do galego nas campañas da Deputación da Coruña,
nestecasona campaña de sensibilización de aforro de auga
ligada ao proxecto "Mandeo".

A Mesa dirixiuse á institución presidida por Diego Calvo para
presentar unha queixa formal e instala a realizaras súas
comunicacións coa cidadanía na lingua propia do país, tal como
indica a lexislación.

o proxecto Mandeo da Deputación a Coruña canta adema is coa
colaboración dos concellos de Aranga, Bergondo, Betanza s,
Cesuras-Oza dos Rios, Coirós, Curtís, lrixoa, Pademe e Sobrado.

Segund a as queixas recibidas pala Mesa a través da Liña do
Galego, a Deputación da Coruña está a desenvolver nestes

concellos unha camapaña de sensibilización na que se exclúe totalmente o galego, ca reparto de autocolantes e
fol letos informativos como "Cada gota cuenta . Consejos de ahorro de agua en el hogar", "Buenas prácticas para
reducir los vertidos domésticos al sistema de sanearnento" ou "Saneamiento autónomo en las viviendas rurales" .

Esta exclusión é contra ria á lexislación aplicábel, por incumprir o artigo 5.3 do Estatuto de Autonomía, o artigo 6.3 da
Lei de normalización lingü ística , e sobre todo a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galiza, que no
seu artigo 7 promulga que "o galego, como lingua propia de Galiza, éo tamén da súa Administración Loca l" , e
continúa indicando que "todos os actos de carácter público ou administrativo que se realicen por escrito en nome
das corporacións locais redactáranse en lingua galega".

Desde A Mesa pola Norma lizacíón Lingüística criticaron así mesmo que no sitio web des te proxcacto da Deputación
non se realice unha oferta positiva da informacíó n desde o galego , coa posibilidade de acceder a outras linguas a
través dos menús , como se desprende da lexislac ión e recolle o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.

A asociaci6n en defensa da lingua denunciou que non é a prirreira campaña na que a Deputacióndecideincumprir
a lexislación para excluír o uso do 9alego (hai poucos dlas denunciaron un caso sirrñar: http ://www.amesanl.org
Igl/novas/amosar/id/536), e salientou que desde que Diego Calvo e o PP tomaron o control da institución son
evidentes os pasos atrás, xa non na s úa obriga de ímpulsar a normalización lingüística, senón no máis elemental
respecto á lexislación vixen te. Tomando o lema desta campaña desde A Mesa lembran que "Efectivamente Cada
gola conta, e gota a gota o PP pretend e elimin ar o galego da Deputación da Coruña".
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"O galego é tratado como lingua de segunda" nas Festas de María Pita, denuncia A Mesa

A entidade cidadá lamenta que non sexa posíbel obter o programa en galego en formato papel en
ningún punto de información tu rística o mesmo dia de inicio oficial dos festexos

A asociación advirte que o Concello só está a difundir a versión en castelán do programa a través de
páxinas web e redes sociais

' Un ano máis apóstase por un modelo de festas que tratan como 'parente pobre' o fe ito na casa e
valoran máis o de fóra polo simple feito de ser de fóra"

A Coruña , 1 de agosto de 2013.- No dla de hoxe dan comeza as Festas de Maria Pita, que se desenvolven na
cidade por espazo de todo o mes, e un ano máis desde que tomou posesión como responsábel da área encargada
do deseño dos festexos a concel/aira Ana Fernández "demostra a súa teima en tacar que non sexan unhas festas
demasiado gailegas". AsI o considera o grupo de traballo da Mesa pala Normalización LingOlstica na Coruña, que
denuncia o tratamento do galego como "lingua de segunda" tanto na programación deseñada pala Concella ria de
Cultura como na actividade de difusión que da mesma se está a tacar tanto na rúacomo a través de páxinasweb ou
redes sociais.

Xa o ano pasado o Concelia da Coruña non facilitara inicialmente versión en galego do programa das Festas de
María Pita, o que abrigara A Mesa, ante as queixas de varias veciñas e veciños da cidade e de rroítos visitantes
doutros lugares de Galiza, a se dirixir ao gobemo municipal demandando que os materiais informativos sobre a
programaciónfestiva estivesen a disposición do público tamén na nosa lingua. Finalmente o Concelloatendera nesa
ocasión estademanda social, aínda que con varios días de retraso e coas festas xa comezadas.

Para este ano o gobemo local conta cunha versión dixital da programación das Festas de Maria Pita en galego,
porén só nunha versión reducida. O programa máis amplo parece estar só dispoñibel na súa versión castelá, cando
menos en soporte acceslbel ao público. O grupo de traballo da Mesa da Coruña está a comprobar, ademais, que
dita versión en galego da programación só se está a facilitar a través dos pertis corporativos do Concello nas redes
sociais (nomeadamente, a través da Concellarla de Cultura e de Turismo da Coruña) a quen expresamente lIelo
solicita. Pala contra, non se está a difundira existencia destaversión en galego en pé de igualdade coa versión en
castelán: se asl se fixese, a xente saberla que pode acceder ao programa das Festas en galego sen necesidade de
ter Que o solicitar.

O grupo local da Mesa da Coruña vén de comprobar como si se repite o erro do ano pasado de non existiren
programacións das Festas de Maria Pita en galego en soporte de papel a dispar do público nas oficinas e puntos
habituais de información turística ou da Concella rla de Cultura da cidade. Aínda ante mesmo, o perfil corporat ivo de
Turismo da Coruña na rede social twiller informaba a unha cidadá que a versión flsica do programa en galego
estaria dispoñlbel "en cuestión de dias", mais sen especificar cantos. "Quen desexe Informarse das festas da súa
propia cidade en galego vaina ter que facer coas festas xa comezadas", lamenta A Mesa.

A entidade cidadá en defensa do galego denuncia tamén, un ano máis, que o tratamento do galego como "Iingua de
segunda- é extensivo ao tratamento que en xeral se dispensa á nasa cultura propia e, moi especialmente, ao feito
na casa. "O gobemo municipal de Canos Negreira é incapaz de superar un modelo cultural e festivo concibido para
proxectar en primeiro lugar o de fóra , non porque sexa mellar senón simplemente por ser de fóra", critica A Mesa.
"Coa vontade de planificar os festexos pensando unicamente en compracer a xente Que nos visita no veránchégase
á ridiculez de dar por feito que o mérito dos produtos culturais radica non no contido, senón na súa procedencia
foránea", engade a asociación.

A Mesa anima o gobemo municipal de Canos Negreira a non dar por feito que todas as persoas que visitan A



Coruña no verán, proveñan de ande proviren, comparten os prexuízos lingüisticos e culturais que os nasos
responsábeis politicos loca ís albergan. A inmensa maioria da xente escó llenos precisamente pala nasa
singu larid ade e por aqu ilo que de diferente lIes podemos ofrece r. Deseñar as mesmas festas que poder ian ter
Málaga ou Salamanca, touradas incluidas, non parece que sexa o mellar reclamo turístico para quen vén buscando
outros atractivos.
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Ordenan colocar adhesivos enriba dos únicos sinais que hai en galego na AP-9

Aul:>estradas doAllántico leva anos respondendo á Mesaquenon coloca a sinalización Iamén en galO9o, comodia lei, debido aos cuslos, mais
sí ten diñeiropara eliminarospoucossinais quesiestabanxa no naso idioma.

Carlos Callón: 'Accións como eslas demostran a pretensión devarrercalquera presenza públicada tingua galO9a e a mporaoeade que nos
movamos en defensa do noso neste momenb hirorico tandelicado",

o portavoz da Mesa lembra que Autoestradas do Atlántico ' leva anos , rroitos anos ,
respondéndolle á nosa asociación que non coloca sinalizaci6ns tamén en 9ale90
debido aos custos, algo que xa resultaba burlesco tenda en canta os seus ingresos
anua is". Mais Callón subliña que "ironicamente, parece que o díñeiro si aparece cando
o que se pretende é eliminar calquera mínima presenza do naso idioma, como está a
acontecer".•• 1111 , . ' ·I.'• • n .. Ulll l"

'Esla nova agresiónIamén eslará presene namanifestación do vindeiro 17 demalo' ,
A Mesa pala Normalización Lingüística denuncia que nas últimas semanas se está a
producir ' de xeito paulatino' unha mudanza dos únicos sina ts en galego que hai na
AP-9 , para que ' a partir de agora s ó haxa información en castelán e en inglés e nada
en galego" . A ent ldade sinala que os troeos se realizaron en boa parte dos tramos , mais
alnda non en todos, polo que Cartas Callón rec lama que "se dete ña a colocación de
adhesivos para eliminar as sinalizacións no naso idioma" e que "a AP-9 cumpra dunha
vez coa Leí, que a abriga a que todos os sinais teñan tamén información no naso
idioma-o

IUIICIII UIUISTlCI
Nestes momentos, boa parte dos postos de peaxe da AP-9 pasan a ter "múltiplos sinais
de aviso escritos en castelán, un escrito en inglés e ningún escrito en galego. xa que se

tapou o que puna PEAXE para que pasase a pór PEAJE". ' Accións como esta demostran a pretensión de varrer
calquera presenza pública da nasa linqua, mais nin A Mesa nin unha parte importante da sociedade imas calar a
boca" , polo cal convida a todas as persoas que rexeiten estas situacións a que se "mobilicen o vindeiro 17 de malo"
na manifestación convocada pota plataforma unitaria Queremos Galeqo.

Desde A Mesa lembran que , a pesar do estipulado por diversa lexislación e mesmo a pesar de que o tema foi
debatido en varias ocasións no Parlamento galego ou no Congreso en Madrid, "sóse conseguiu que as
Autoestradas tivesen en galego estes sinaisque ahorase están a mudar" e que se corrixise a toponimia maior,
mentres o resto da sinalizacián _Mrnoi rnaioritaria"- continúa a excluir o galego e a toponimia menor continúa a
indicarse en moitos casos ' castelanizada barbaramente, contra todo criterio IingOlstieo ou oficial".
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Non ás ameazas de sanción por usar o galego nos sinais públicos!

EN GALEGO, SEN EXCLUSIÓNS

Esta quinta feira (xoves) 23 de maio ás 19 horas na praza do Toural de Santiago de
Compostela reclamamos que non se exclúa o galego en ningún sinal público.

o Goberno español ameazou con sancións de 162.000 euros á concesionaria das autoestradas
por colocar algúns sinais tamén na lingua de Galiza.

As multas retiráronse grazas á presión social, mais a maioría dos indicadores continúan sen
utilizar nunca o galego.
A pesar de que diversas norma s legais estabelecen desde hai tres décad as que o galego ten que esta r presente
nas diversas sinalizaci6ns públicas, son moitosos edificiosdo Estado (por exemplo, as comisarías da Policía
Nacional, as delegacións da Axencia Tributaria, os cuarteis da Garda CiviL.), da Xunta (por exemplo, os hospitais)
ou a nivel local (por exemplo , no Con cello da Coruña) que continúan a exciuír maiorita riamente o galego. Esta
erradicación do naso idioma tamén se produce en moitas estradas, autovíasou autoestradas.

No relativo ás autoestradas , desde A Mesa pala Norma lización Lingüística soli citouse en moitas oca sións, ao longo
de anos, que se cumprise a Lei e que o 9a1e90 non estivese ausente. SÓen 2010 se conseguiu un compromiso por
partedo ministro de Fomento para que se comezasen a rotular sinais nonaso idioma; por exemplo, inclufndo a
palabra "Peaxe" nas cabinas de pagamento.

Porén, en 20 13, o Goberno español, a través da Gard a Civil, notificou á concesionaria un total de 54 multas, por un
importe de 3.000 euros cada unha , polo feito de que haxa eses sinais na nasa lingua . Argumentan que os sina ls en
9a1e90 non cumpren a Leie que nontiveron autorización dunsuperior para a súa colocación. A mudanza, no
entanto, realizouse para o galego porindicación do ministro , trasa petición da Mesa, e de acordo coa lexislación.
Por exemplo, o real decreto 334/82, promulgado xa hai 31 anos, estabelece que o galego ten que estar presente nos
rótulos de "estradas e autoestradas, estacións ferroviarias , de autobuses e maritimas , portas de interese xeral,
aeroportos abertos ao tráfico comercial, pasosfronteirizos e demais instalacións ou servizos de interese público
xeral" .

Por que o Gobemo español fiscalizae mesmo ameaza con sancl óns aquelesslnais que si cumpren a Lei, ao non
exc!uíren o galego, e nonfai nada paraque se inclúaa lingua de Galiza na inmensa maioríados indicadores, para
que así pasen a cumprir a Lei? Por que a Garda Civil, que incumpre a lexislación ao non utilizar°galegocomo
Iingua oficial, denuncia a quen si cumpre coa Lei?

Foi grazas á presiónsocial que o Gobemoespañol recuou na súa proposta neofranquista, mais os problemas de
exclusión do naso idioma continúan. O galego é lingua propia de Galiza , é lingua oficia l desde hai máis de 30 anos,
e no entanto continúa a estar fóra de moitos sinals públicos. t tempo de que se corrixa!

Estamos nun momento de involución para os nasos dereitos lingüísticos. Queren deixar sen efecto o recoñecemento
dogalego como Iingua propia e a súa oficialidade. Non lIes importa recorreren masmo á ameaza de sancións
económicas, nun estiloque non pode ser cualificado máis que como neofranquista. De nós depende que lso non
acontezal

Cómpre que nos mobilicemos! Por íso , achégate á concentración en defensa do 9alego que se vai realizar a
vinde ira quinta feira (xcves) 23 de maio ás 19 horas na praza do Toural de Santiago de Compostela.

Queremos 9a1e90!

• Evento no Facebook desta concentración. Axúdanos a difundilo!
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A Mesa anima a cidadania a lIes solicitar ao Concello da Guarda e á Xunta que non
permitan a exclusión do galego nas Festas do Monte

A asociaci6n cidadá difunde un modelo de escrito para lIes solicitar a estas administraci6ns que cumpran as súas
abrigas e non pennitan que se exclúa o galego dun programa financiado con diñeiro público

Con s6 dous minutos do naso tempo entre tod@s podemos parar esta vergoña

Desde A Mesa pala Normalizaci6n Lingüfstica animamos a todas as persoas disconformes coa exclusi6n do galego
no Programa das Festas do Monte da Guarda a lIes enviarmos unha queixa ao alcalde e mais ao Secretario Xeral de
Politica Lingüística solicitándolles que cumpran coas súas abrigas e non permitan que o galego sexa excluido dun
programafinanciado con diñeiropúblico.

• Podes dirixirte ao alcalde José Manuel Domfnguez Freitas desde o propio web do concello premendo nesta ligazón:
http://www.aguarda.eslindex.php?option=com_contact&task=view&co ntacUd=16&lIemid=309&
mosrnsg=Grazas+pola+s%FAa+mensaxe

• Para te dirixires á SXPL podes enviar un correo electrónico a: sxpl.secretaria@xunta.es

Para facilitar as cousas desdeA Mesa propomos este rrodelo de escrito no que 56 tedasque incluir osvosos datos
despois de "cortar e cotar" , mais que por suposto podedes adaptar e modificar no que considerardes, ou elaborar un
totalmente diferente. Pódese descarga r nesta li gazón.

Prazado Alcalde, I Prezado Secretario Xera l de Politica Lingüistica, {borrar o que non corresponda]

o meu nome é XXXXXXX e o meu enderezo de contacto: XXXXXXX

Gustaria de manifestar o meu estupor e indignación pala exclusión do galego no Programa das Festas do Monte
2013, que se desenvolverán na Guarda entre o 2 e o 19 de agosto. Esta indignación medra cando leo nos medios
de comunicación que a organización xustifica non usar o g81ego no programa argumentando que é para "que o
entendan os de fóra".

Este tipo de xustificacións responden máis 80S vellos prexutzas e complexos de inferioridade que teiman en nos
inculcar que a criterios seriosde promoción turística. Sei que a ningún visitante sensatoofendeque as galegas e
galegos teñamos unha Iingua de noso. Tamén sei que a mellor forma de promocionar as nosas vi/as e festas
popularesé amosando ao mundo con orgullo o ricopatrimonio cultural e identitario co que contamos, un de cuxos
alicerces é o galago. Persoa/mente non vexo problema en que se fagan versións da programación que inclúan o
finés, o alemán, o inglés, o ruso ou o xaponés para facilitar que os visitantes que teñan dificultades para
comprenderen Iinguas romances poidan acceder sen problemas a toda a información e gozar desta festa como
facemos nós, porén paréceme moi grave que pala hipotética visi ta de algu én que tivese grandes dificulta des para
deducir que "Na Alameda ás 18.00h" significa algo semellante a "En la Alameda a las 18.00h" non se nos permi ta
gozar das nosaspropias festasna nosa Iingua.

Considero que tanto o Concello da Guarda como a Xunta de Galiza e a Deputación de Pontevedra teñen unha
imp ortante responsabilidade neste asunto, e o deber non só iegal senón tamén moral de garantir que a lingua
propia e oficial dos galegos e galegas e das súas administraci6ns non sexa excluida de ningunha programación
oficia l de festexos fina nciada total ou parcia lmente con diñeiro púb lico.

o naso Estatuto de autonomia recoñece que o galego é a lingua propia de Galiza e insta a que os poderes
públicos garantan o seu uso normal e ofici al e potencien "o emprego do galego en todos os planos da vida públi ca'
(art. 5.3). Do mesmo xeito a Lei 311983, do 15 de xuño, de normalización lingülstiea, indiea no seu artigo 4.1 que o



galego, como lingua propia de Galiza, é lingua oficial das institucións da Comunidade Autónoma e da súa
Admini stracIón; e no artigo 6.3, do devandito texto legal, insta aos poderes públicos de Galiza a promoveren o uso
normal da lin gua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns, ao igual que e Lei 5/19 88, de
uso do galego como lingua oficial palas Entidades Locais e tamén a Lei 5/1997, do 22 de xul/o, de Administración
Local de Galiza, que no seu artigo 7 promulga que "o galego, como lin gua propia de Galiza, éo tamén da súa
Administración Local", e continúa dicin do que "todos os actos de carácter público ou adminis trati vo que se realicen
por escrito en nome das corporacións locais redactaranse en lingua galega".

Asl mesmo, de forma máls especifica en relación coa programación das festas populares, lémbrolle que o Plan
Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade do Parlamento Galego en 2004, estabelece
no grupo de medidas relacionadas ca "ámbito do lecer e tempo libre", concretamente na medida 6.6.17, que "as
programaci6ns culturais que conten con axuda dalgún organismo público deben garantir a presenza vehicular da
ling ua 9a lega e unha notábel porcentaxe de prod uci6n cultural 9a lega" .

Xa que logo SOL/CfTOLLE que en función das súas competencias e responsabilidades faga o necesario para
garanlir que o Programa das Festas do Mont e de 2013 (e os de vindeiras edicións) estea dispoñlbel en galego
tanto para as veciñas e vecíños da Guarda como para os cantos de ga/agas e ga/agos que desde ha; cen anos nos
achegamos á tocetki ede para gozardestes festas senrenunciarmos á nasa lingua, e que merecemos como mínimo
o mesma respectoe consideración que os eventuais visitantes "aoutrss comunioeces"...

Finalmente pldol/e que me informe por escrito das medidas que adopte para dar cumprimento a esta soli citude.

Cumprimenfos cordiais.

{Nome e apelidos]

{Lugar], 1 de agosto de 2013
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A Mesa da Coruña: "a campaña de Nadal de Carlos Negreira non une; exclúe o galego e
exclúe o cumprimento das leis"

o grupo local da asodad ón lamenta que os "complexos e prexuízos" do gobemo mun icipal sirvan pare "alimentar
tópicos falsos" que "ridiculizan" a cidade nas redes sod ais

" Na campaña de Nadal da Coruña teñen máis pnesenza Laponia ou as sevillanas que Galiza ~ denuncia a entidade

A Coruña, 21 de decembro de 2012.- O grupo loca l da Mesa pola Normal ización
Lingüística da Coruñ a considera ' propia do esperpento" a clamorosa irrelevancia da
lingua ga lega na campaña de Nadal posta en marcha polo gobemo municipa l de
Carlos Negreira coa intención, segundo o propio executivo. de fomentar as corroras
no comercio local.

Un único letreiro luminoso en ga lego, coa frase "Bo Nada!" , no quiosco da Praza de
Ourense e un único modelo das bandeirolas publ icitarias penduradas das farol as
dalgunhas das principais avenidas da cidade; alnda asl "nunha proporción de seis a
un" a respecto da carte larla con lemas en castelán: "els toda a prese nza visua l que
ten a lingua propia de Galiza na campaña de Nadal do Con celia ", denuncia o
colectivo local da Mesa.

Pala contra, segundo puido contabilizar a entidade a través das queixas que lIe
están a tacar chegarnumerosas persoas veciñas de distintas zonas da cidade, tanto
a inmensa maiaría das mensaxes luminosascomo a sinaléctica do poboado lapón da

Praza de Maria Pita emprazada en diferentes puntos do centro ou o xomal gratuito que se está a distribuir
masivamente nas rúas , ca nome Coruñavidad, "non inclúen ninunha soa palabra en 9a1e90".

O grupo co ruñés da Mes a denu ncia tamén a presenza "sistemática" de nomes propios de lugares da cidade ou de
fóra castelanizados "como nos mellares tempos do franquismo": "o único que non se comprende é que se fale do
Mercado das Conchiñas e non do de Las Conchitas" , ironiza a asociación, que advirte que esta práctica xa se
produciu coa anterior campaña municipal 'Con todo ei amor del mundo' e é frecuente na sinalización externa dos
autobuses da Compañia de Tranvias, entre outros exemplos.

A deturp ación da toponimia propi a de Galiza nalgunha das mensaxes da campaña municipal de Nadal está a ter,
ademais, importante repercusión en redessociais comofacebook ou twilter; especialmente no casodo lema lO Yo soy
de merluza del pincho . Pues yo de capón de Villalba" , ande xerou desde indignación a mota e mesmo a todo tipo
de brincadeiras e réplicas cheas de retranca .

O grupo local da Mesa lamenta profundamente que "os complexos, prexuizos e autoo dio' do alcalde Carlos Negreira
e do seu equ ipo sirvan para alimentar "talsos mitos e tópicos" sobre unha "suposta" hostil idade da Coruña contra a
lingua e a culturagalegasque, na realidade, "nin existe nin nunca fol tal" porparte da inmensa maioría da súa
sociedad e civil, "nin no presente nin neutras etapas da historia".

Porén, ao entender da asociación civi ca en defensa do ga lego , determinado tipo de actitudes e pollt icas
institucionais "non contribúen precisamente a proxectar unha imaxe positiva da Coruña, especialmente no restodo
pals, sen ón a iIIala máis de si mesma , do seu espazo natura l" .

A Mesa da Coruña, que sempre apostou e apostará por unha cidade aberta, universal e acolledora desde a vivencia
normal da nosa cond ición de urbe galega a partir do uso normal da nasa lingua, insta o Concello e o equipo de
goberno do Partido Popular a planificar uns festexos de Nadal que non antepoñan "o lapón e as sevillanas" ao naso
idioma e á nosa cultura.
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A Mesa de Bergantiños solicita que non se exclúa o galego nas sinalizacións da praia das
Salseiras

o responsábel da Mesa na comarca, Xosé Cotelo, presento u un escrito no Concelia demandando a substit ución dos
rótu los

Segundo denunciou a asociación en defensa do idioma, a sinalización vertical
do aparcadoiroda praia das Salseiras, en Ca lón, incumpre a lexislación ao
excluir a lingua galega . Nos letre iros lese unicamente "Acceso playa",
"Excepto minusválidos y serv icios" ou "Senda peatonal' .

Por este motivo o responsábel da Mesa pola Normalización Lingülstica na
zona de Bergantiños, Xosé Cotelo , presentou un escrito no rexistro do
Concell o da Laracha solicitando a substitución dos rótulos que discriminan a
lingua prop ia da Galiza .
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Unha doutora do SERGAS exixiu a familiares dun moribundo que non falasen en galego na
súa propia casa

A Mesa redama "unha investigadón a fondo e medidas disdplinarias" e responsabiliza a Núñez F€ijóo desta "rnaré de
disaiminadóns contra o galego na Administración autonómica".

" No te tengo por qué entender y me t ienes que hablar en castellano", exixiu a doutora cando realizaba a atend ón no
domidlio do padente, en Oleiros.

A Iiberdade lingülstica máis esencial é pode r escolle r que idioma utilizar na propia casa . Segun do denunciaron
perante A Mesa e a Xunta os familiares dun ancián racentamente falecido, iso non foi así para unha doutora do
servizo de emerxencias do SERGAS en Olelros, que ao observar que nese fogar utilizaban o galego exixiu a un dos
familiares : "No te tengo por qué entender y me tienes que hablar en castellano".

A Mesa reclama que o SERGAS responda a esta denun cia cunha "investigación a fondo e as medidas disciplinarias
correspondentes" xa que se trata dunha "discriminación moi grave, non 56 no plano lingüístico, pois prodúcese
nunha situación de especial vulnerabilidada". Ademais, a rnalor asociación cultural de Galiza responsabiliza
directamente ao presidente da Xunta , Alberto Núñez Feijóo, de que haxa unha "maré de discriminacións contra o
galego na Administración autonómica", froito das "reiteradas mensaxes galegófobas do goberno".

A Mesa reproduce a continuacióno escrito de denuncia que entregou un familiar afectado perantea Xunta:

Quero presentar unha queixa contra a actuación dunha médico do servizo de urxencias sanitarias do
Sergas por uns feitos producidos o dia 29 de xuño de 2012 (a médico anotou o dia 26/06/12) . Segun do o
parte que lIes adxunto chámase Isabel Álvarez. Previamente a asinar este, negouse a se identificar por
nome ou número de empregada.

o suceso tivo Jugar [...] no concello de Oleiros. Esta vivenda é propi edade do meu tia materno e a s úa
muller. Meu avó materno, que é o paciente identificado na "HISTORIA CLlN ICA DE EMERGENCIAS",
estaba a convulsionar e todo indicaba que fa morrer en breve. Con89 anos, padecía un cancro de
páncreas con metástase en figado e ril esquerdo, e en sucesivas consultas de emerxencias no CHUAC
palas complicaciónsda súa enfermidade. xa nos informaran reiteradas vecesde que estaba en fase
terminal.

Tra s solicitar asistencia médica, presentáronse a médico identificad a como "Isabel Álvarez" e dous homes,
supoño que enfenneirosou técnicossanitarios. Recibinos eu mesmo e indiqueilles que meu av óestaba a
morrer. Os tresentraron no domicilio e no cuartoen que el se atopaba. Na casa tamén estaban presentes
rneus país e meus tíos. A médico comezou a dicir "si, se está muriendo" e fíxenlle xestos para quefalase en
voz baixa, posta que tan s6 uns minutos antes meuavó dera sinais de serquen de entender o que se lIe
dicla. Ela dixo "no escucha' , pero saíu fóra do cuarto e preguntou que medicació n tomaba. Eu indiqueille
que o máis relevante seguramente fose n uns parches dun derivado da morfina que nos deran para tratarile
a dar, e miña tfa foi buscar os papeis ande tiña anotadoso resto de medicamentos, que agás outro sedante
en forma de comprimido, non tiñan relación ca cancro. Ela dixo que se a situación se alongaba podla darlle
aigo máis para non prolongar o sofremento.

A médico dlrixluse a min novamente para me preguntar cando dera sinais de ter dificultades para respirar, e
cando comecei a respostar cortoume dicindo "Hábleme en castellano", ao que eu respostei "Como?",
sinxelamente porque non o agardaba. Ela respostou "Que si me puede hablar en castellano". A mina
resposta foi: "Non, e en todo caso seria eu quen lIe poderla pedir que me atendese en galego, pero non é o
intre de fala r diso". Ela reaccionou erguendo a voz e dicindo de xeito chulesco "Mira, es que no te tengo
por qué entender y me tienes que hablar en castellano porque no soy gallega". Eu resposteille dicindo que
eu falaba como me daba a gana, que se traballaba aqu i tina que saber galego - posta que teño entendido
que se esixe cando menos un certificado do CELG A para traballar no SERGAS-, e pedindo Jle o seu nome
ou número de identificación parapór unha queixa contra ela. A súa resposta foi dirixirse aos meustfos e



dicirlles case berrando: "Saquen a esta persona de aquí". A resposta da miña tia foi que non me podian
sacar de alí porque estaba na miña casa. Eu daille as costas, para evitar unha discusión absurda que
puidese chegar a prexudicara meu av óe achegueimeá entrada do cuarto ondeel seguía a afogaroMeus
país e tios aroosáronlle o listado de medicamentos que tomaba , mentres ela non lIes facia caso e dicla
"Debe estarmuy nervioso, ¿no?" e outras causas semellantes en vez de atendera situación. En minutos.
meuav6 morreu, antesde que se lIe subninistrase nada.

Considero que o feito de que unha empregada pública do Servizo Galego de Saúde esixa que empregue o
castelán é unha vulneración moi seria dosmeus dereitos lingüísticos. Caido que non foi honesta 80 dicir
que non entendía, perotanto se realmente é así como se actuou porfanatismo ou odio contra o galego
penso que non debería estar a traballar no SERGAS. O que sí deíxou rooi claro é que estaba máis que
disposta a aproveitar unha situación tráxíca para tentar imporse , chegando ao extremo de pretender que se
me afastase do leito de morte do meu avó.

Solicito a apertura dun expediente disciplinario contra esta persoa e que se lIeapliquen as sancións que
correspondan, posto que as circunstancias fan que a maiaresdunataque grave aos meus dereitos
Iigülsticos tamén se poida faia r de danos morais graves. Podo presentar testemuñas do acontecido e
quererla ser informado das medidas adoptadas.
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._" Noticias I 04/03/2013

A Mesa denu ncia un novo caso de discriminación lingüística no SERGAS

Un paciente do SERGAS é obrigado a retrasar unhas probas de preoperatorio por
solicitar a documentación en galego.

Susana Méndez, vicepresidenta da Mesa poia Normalización Lingüística, "non é o
primeiro caso, queremos que sexa o último; xa está ben de discriminacións lingüísticas
no SERGAS".

5ER6A5
Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela, 4 de marzo de
2013." A Mesa pala Normalización lingüislica
vén de facer público un novo caso de
discri minación lingüistica no SERGAS, no
que un pacientefoi abrigado a retrasar a súa
operación por escolle r utilizar o galego.

o paciente foi derivado desde o SERGAS ao Hospital Miguel Dominguez de Pontevedra, ande tiña que facer unha
probas médicas para un preoperatorio o dia 5 de febreiro de 2013. No hospital solicitáronlle que asinase unha serie
de documentos, mals cando o paciente os pediu en 9a1e90, dereito que lIe recoñece a lexislación vixente, desde o
hospital dixéronlle que non tiñan documentación en 9a1e90. Nasa momento o propio paciente infonnounos de que a
SXPL tiña un servizo de asesoramento Iingüistico e un acordo ca SERGAS polo que se comprometla a traducir este
tipo de documentación nun máximo de 30 minutos. Porén, tras realizar unhas consultas , a empregad a do Hospital
Miguel Domínguez de Pontevedra indicoulle que se non asinaba os documentos en español taria que marchar e
agardar na súa casa a que enviasen a documentación á administración da Xunta e esta lIa devolvese traducida, co
conseguinte retraso nas súas probas e operacións. O paciente non aceptou renunciar aos seus dereitos lingüísticos
e finalmente foi isoo que aconteceu, tras cubrir a pertinente follade reclamacións.

Tras presentar unha outra reclamación ante o SERGAS, da que a dia de hoxe tampouco obtívo resposta, contactou
coa Liña do Galego da Mesa pala Normalización Lingü ística para denunciar este grave caso de discriminación por
razón de lingua .

Cómpre lembrar que foi a raiz dun caso anterio r no Hospital Nuestra Señora de Fátima, en \11go, cando desde a
Xerencia do SERGAS se emili u unha nota informativa a todo o persoal ande se puña a disposición de quen o
precisase o servlzo de tradución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e se indicaba que esta emitiría a
traduci6n do documento que fose en non máis de media hora. Porén este novo caso deixa en evidencia a pouca
efectividade da medida, e que das declaracións de boas intencións á concreción na realidade dos feitos hai un traito
ben grande que a Xunta que preside Núñez Feijóo nunca está disposta a percorrer.

Desde A Mesa denuncian estes feítos comoun inadmisíbel intento de coaccionar os cidadáns para que non poidan
exercer os seus dereitos lingüísticos legalmente recoñecidos, xogandocun tema tan sensíbel e fundamental como a
saúde das persoas. lO Se non saen rnáis casos á luznon é porque na maiería dos hospitais se respecten os dereitos
lingaisl icos dos pacientes -sinalan desde a maior asociación cultural de Galiza- senón porque esta é unha chantaxe
terribelmente efectiva".

Que 30 anos despois da aprobación da Lei de Normalizac ión Lingü ist ica un paciente vexa retrasad a unha operación
por pretender exercer os dereitos que legalmente ten recoñecidos é un grave caso de discriminación por razón de



Susana Méndez, vicepresidenta da Mesa pala Normalización LingOistica, salientou que "as discriminacións
lingüísticas son frecuentes nos hospitais 9a legos, e desde A Mesa hai anos que as vimos denunciando. Casos
semellantes como os do Hospital Nuestra Señora de Fátlrna de Vigo ou do Complexo Hospitalario das lilas Cíes
foron tamén obxecto de debate parlamentario na pasada lexislatura, polo que estas discriminacións non son novas
nin descoñecidas para o SERGAS nin para a Secretaría Xeral de Politica Lingüística, e se continúan a se producir é
porque desde a Xunta non se tai nada por solucionalo. Haberá que lembrarlle, unha vez máis, á Canseliaría de
Sanidade que ten que garantir que o persoal teña coñecementos suficientes de gale90 e que toda a documentación
debe estar, cando menos, nesa lingua? Parece que si, que temos que lembralo unha e outra vez. Este non é o
primeiro caso, pero queremos que sexa o último; xa está ben de discriminaciáns lingüísticas no SERGAS· .
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- " Noticias I 06/03/2013

"Galego na sanidade: mala saúde e peor prognóstico", artigo de Susana Méndez

A vicepresidenta da Mesa escribe sobre o idioma no ámbito sanitario no seu último artigo no xornal electrónico
Sermos Galiza.
Galego na san idade: mala saúde e peor prognó stico
Susana Méndez, vicepresidenta da Mesa e coordinadora da xestora de Queremos Galego
Desde A Mesa pala Normalización Lingüística vimos de denunciar un outro casode díscrimnaci ón porlingua. neste
caso no acceso ao servizo san itario, serv izo público , inda que empurrado perigosamente polo gobemo do PP a unha
privatización que pode traer terriblesconsecuencias.

Non é o primeirocaso que se denuncia de graves discriminaci6ns e mesma conculcación de dereitos lingüísticosna
Sanidade Pública galega. Gustarlanos que fose o último, porque non é sen tempo, mais é de temer que non sexa
así.

Desta volta, nun hospital privado concertado de Pontevedra, a onde foi derivada desde a pública, cando entregan a
unhapersoa os documentos de cara a unhas probas previas a unha intervención cirúrxica, e esta persoa solicita os
mesmos documentos en galego,non 56 lIe son negados. sen ón que se l/e indica que se quera ver realizados os
procedementos sen atrasos na data é mellor que asine os documentos en español, porque de non ser así, terla que
agardar a que lIes fora remitida a tradución dos tais documentos ca canseguinte atraso de todas as probas previas á
operación. Gravísimocaso no que a unha persoa, por querer vivirplenamente na súa Iingua (lingua propia de
Galiza, lembremos) se lIe limita o acceso a un servizo públi co . Asi sucedeu, esta persoa viu atrasadas as probas
preoperatorias simplemente por solicitar ser atendida na s úa lingua, na Iingua galega.

Xa nunha anterior ocasión se producirá unfeitosimilar noutra clínica privada concertada, desta volta de Vigo, e a
raiz daquel caso e da denuncia que desde A Mesa se fixo, a Xerencia do SERGAS para sai r do paso emitiu unha
nota informativa a todo o persoal na que se comuni caba que a Secretaria Xera l de Polltl ca Lingüistica estaba á
disposición de quen a precisara para realizar traduciónsde documentación en menos da media hora. É evidente
que, á marxe de que a medida de urxencia adoptada sexa, cando menos, cuestionable , vind o da Administración que
tén que garantir os dereitos lingülsticos dos pacientes, non é en absoluto efectiva , á vista dos resultados no caso
que agoranosocupa.
Os poderes públicos están obrigados a velar polo cumprimento das leis e entre elas , o propi o Estatuto de Galiza di,
no seu artigo 5.4, que "ninquén podará ser discriminado por causa da lingua". No casoque vimos de denunciar,
alén doutras normas, está a se incumprir algo tan básico coma isto. E inda resulta máis grave senda a propia
Administración a que facilita esta discriminación, cando non a produce directamente.

O fei to en cuestión sucedeu nun hospital privado , concertado coa Sanidade Públ ica, que todas e todos pagamos, e
agora mesmo re-pagamos, e que o gobemo galego está a levar á destrución absoluta coa súa polltica privatizadora.
Cónstame, por ter eu rela ción coa sanidade por dúas vertentes (co mo usuaria e como traballadora), que se non
saen máis casosá luz comaeste ou semellantes, sexa nos centros concertados, sexa mesmo nos centros públicos
(onde tamén se dan), é porqu e ante unha cuest ión tan delicada como é a vivencia dunha enfermidade, moíta xente
desiste no uso dos seusdereitos lingüísticos para non ver dificultadoo seu acceso ao dereito á saúde. Se nos
colocan na disxuntiva de mellorar dunha enfermidade cantoantes a costa de ceder o usoda nasa lingua, é de
entender que haxa deciinacións. O medo é libre, e tod@s queremos vivi r moitos anos coa máxima saúde posible .

Por isoé aquí precisamente ande a Administración deberla poñer tododa s úa parte para que nunha situación de
febleza comoé a necesidade de atención médica , as persoas nonteñan que pensar noutra causa que non sexa a
súa saúde, paraque non teñan que poñerse a pelexarpolo seu dereito a se expresare seren atendidasna súa
propia lingua .

Mais, sabémolo ben, o gobemo do PP nin se esforza nesta cuestión, nin pon nada da súa parte, nin sequera ten o
máis mínimointerese en que as causasmuden. Ou quizais si, quizais no PP teñen interese en que rruden a peor.
Desde a Consellaria de Sanid ade, po r exemplo, seguen mantendo sen cambios nin melloras, un aplicativo
informático para a ate nción médica , lanus, que impide que @s profesionais poidan atender plenamente en ga lego ás
persoas que se achegan a unha consulta ou que son ingresadas nun hospital. Entre outras eivas, a suposta



tradución ao galegodesta ferramenta informática coxea en rroítlsírros apartados, nos que non existe tal tradución.
Sen ir máis lonxe, as basesde datos de codificación diagnóstica que emprega este aplicativo, como pode sero
CIAP, non están traducidas ao galego, e ao SERGAS débelle parecer tirar os cartos esforzarse porque se chegue a
realizar esa tradución porque, en palabras dunha directiva, "en plena crise non imes dedicar partidas a iso", coma. se
o problema xurdira en plena críse (o lanus leva implementado completamente no SERGAS desde o ano 2006, mais o
CIAP existe e emprégase no SERGAS desdemoitísimes anos antes)ou coma se o que denominan"iso" non
supuxera garantir os dereitos das galegas e galegos. Ou como dicia, o gobemo do PP igual o que pretende é que
as cousasmuden a peor, e porese motivo, cando se implementou a última versión do lanus, modificouse a lingua
por defecto deste aplicativo do galego ao español. Se antes recibiamos da nosa médica de cabeceira unha "Folla de
preserició n activa" agora o que nos dá é unha "Hoja de prescripción activa". Mellorando, como se pode ver, na
garantla dosdereitoslingüísticos na sanidade.

É un tema este que d á para máis dun artigo . Ouizais o aborde nalgunha outra ocasión para falar por exemplo da
Instruci ón 11/2005 sobre o emprego do ga lego nos documentos da Conse llaria de Sanidade e do SERGAS ,
e doscontinuos incumprimentos que desde a propia Administración sanitaria se fan dela; das numerosas ocasións
en que o persoal da sanida de non pode garanti r os dereitos lingülsticos d@s doentes por non dispoñer das
ferramentas necesarias; de como o SERGAS abdica da súa obriga de formación en lingua galega a ese mesmo
persoal ; de porqué unha das primeiras medidas de Alberto Núñez Feijóo ao chega r ao gobemo foi eliminar o
requis ito de demostración de coñecemento da lingua galega no acceso á función pública (e polo tanto ao emprego
na Sanidade Pública) oudas numerosas ocasiónsen que a intolerancia e a imposición conducen ao rexeitamento,
desprezo e humillación das persoas galego-falantes.

Tempo haberá para abordar estas cuestións . E de seguro que habemos ter razóns que nos fagan denunciar outros
casos, porque no tocante ao galego na sanidade o diagnóstico non é bo, mais o prognóstico tampouco é mellor.
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.• " Noticias 113/03/2012

A Mesa denuncia en Vigo dous graves casos de discriminación contra galegofalantes na
san idade e na xustiza

Unha parella en Vigo tivo que casar en galego con intérprete e un padente acumula 237 días na lista de agarda
porque o SERGAS se nega a entregarlle a documentación persoal en galego.

Carlos Callón : "Desde que gobema Núñez Feijóo multiplicáronse os obstáculos e as discriminacións contra as persaas
que queremos vivir en galego".

Representantes da Mesa pala Normalización
Lingüística arrouparon esta mañá dous
veciños de Vigo que padeceron "graves casos
de discrirrmació n por quereren usar o
ga lego".

Por unha banda , unha pare lla que solici tara
que a súa vada nos xulgados da cidade se
realizase en 9alego encontrouse coa negativa
da maxistrada a utilizar este idioma.
Finalmente, tiveron que realizar a cerimonia a

través dunha intérprete. Acontece u o 17 de feb reiro deste mesmo ano, hai menos dun mes, poré n o presidente da
Mesa, Carlos Callón, denunciou que "non é a primeira vez que no século XXI nos encontramos con situacl óns tan
esperpént icas como esta" , " É máis doad o cas ar en galego en Las Vegas que en Galiza", ironizou.

No acto desta mañá tamé n se denunciou o caso dun paciente que leva 237 dias agardando unha operació n. O
SER GAS posponlla unha e outra vez porqu e este cidadán quere asinar a documentación persoal -en concreto os
con sentimentos informados- na s üa lingu a, algo plenamente lega l e lexítirro. A avogada do afectado, Eisa Quintas ,
manifestou que están a estudar levar o tema aos tribunais xa que se trata dunha lesión aos seus dereitos civís por
razón de idioma.

O paciente tivo primeiro problemas co hospital Fátlma, pr ivado mais con convenio co SERGAS , no ca l chegaron a
ameazalo dicindolle "Si pides firmar en gallego no te operamos" , Tras a pres ión social o centro rec tifico u e ofrece ulle
a documentación en 9a1e90, s óque para ese momento os especialistas decidiran que, palas características da súa
doenza, esa intervención cirúrxica non deberla realizarse all, senón nun hospital público. Desde ese momento, xa
completamente no SERGAS, o afectado alnda non puido conseg uir asinar os papeis na s úa Iingua, a pesa r de que o
solicitou en diferentes ocasións.

O presidente da Mesa alerta de que nestes dous exemplos se ve ro continuado deterioro dos nosos dereitos
Iingüi sticos desde que Núñ ez Feijóo é presiden te da Xunta", xa que " é máls dificil a dia de hoxe vivir en galego do
que o era hai tres anos". Callón pediu que "os poderes públicos corrixan estas situació ns de discr iminación" e que
"se constrúa unha sociedade ande as persoasque querermsvivir en 9ale90 non sexamos tratadas como cidadáns
de segund a". "Queremos igualdade de dereitos, igualdade de oportunidades!" , concluíu.
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:_" Noticias I 24/03/2012

o cidadán de Vigo que acumulaba 237 días de retraso para unha operación no SERGAS ao
fin poderá asinar o consentimento informado en galego

AA Mesa lamenta que para poder exercer con normalidade dereitos lingüísticos bás icos haxa que superar antes "as
doce probas de Hércules"

Malia ver satisfeito o dereito tan longamente reclamado, o afectado estuda demandar xudicia lmente o SERGAS
polos danos e prexuízos causados

o cidadán de Vigo que denunciara o pasado 13 de marzo a través da Mesa que levaba 237 dias na lista de agarda
do SERGAS para unha intervención cirúrxica só por solicitar a documentación necesaria en galego vén de obter 80

fin o dereito a asinar o consentimento informado na súa lingua, segundo comunicou á entldada en defensa do
idioma.

Este veciño da cidade olívica xa tivera previamente problemas polo rnesrno motivo no vigués Hospital de Fátima, de
titularidade privada mais concertado ca SERGAS, ande alén da negativa inicial a facilitarlie ningunha documentación
na lingua propia de Galiza rnesrno o chegaran a ameazar con non operalo se non asinaba o consentimento
infonmado en castelán .

Unha vez que a mesma situación se reproduciu no Complexo Hospitaiario Universitario de Vigo (CHUVI) o afectado
dirbdu en repetidas ocasións queixas a diferentes instancias do SERGAS e rnesrno chegou a obter respostas por
escrito, como a asinada pala supervisora de atención ao usuario do centro hospitalario, na que practicamente lIe
negaba o seu dereito a recibir a documentación solicitada en gale90.

A Mesa parabenízase pala resolución favorábel aos intereses dun cidadán que sinxelamente solicitou poder exercer
os seu s dereitos lingüísticos e destaca a "exemplaridade" da súa constancia e firmeza á hora de exixir non ser
tratado "como un cidadán de segunda" por solicitar un documento na lingua propia de Galiza.

Non obstante, a asociación presidida por Carlos Callón considera "moi lamenlábei" que para poder exercer dereitos
civís básicos "plenamente amparados nas leis" haxa que , previamente, someterse "ás doce probas de Hércules". A
Mesa exíxelie á Consellaria de Sanidade que o do paciente vigués sexa "o derradeiro caso" de vulneración de
dereitos lingüísticos na sanidade galega e que situaci6ns como a vivida por esta persoa "nunca máls afecten a
ninguén".

o propio afectado, matia ver por fin satisfeito o dereito que levaba tanto solicitando, confirmou que está a valorar
coa súa avogada presentar unha demanda xudicial contra o SERGAS polos danos e prexuízos ocasionados.
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.-" Noticias I 20/06/2012

Un xulgado de Vigo ameaza con non admitir unha demanda en galego se non se presenta
cunha tradución xurada ao castelán

É unha decisión "absurda e totalmente contraria a dereito" da secretaria xudicial, mais A Mesa advirte de que "non é
a primeira vez que se producen discriminaci6nstan graves contra o 9a1e90 nosxulgados",

Cartas Callón: "Vai senda hora de que se tomen medidas contra o continuado racismo lingüístico na administración
de xustiza".

A Mesa pala Normalización Lingüfstica denuncia unnovo e grave casode discriminación contra o idioma9a1e90 na
Administración de Xustiza. Nasta caso, unha demanda presentada en Vigo ten a ameaza de ser rexeitada polo feita
de estar escrita na lingua que o Estatuto de Autonomia recoñece como "propia" e tamén "oficial" de Galiza.

o presidente da entidade social en defensa do galego, Carlos Callón, apunta que "non é a primeira vez que
acontece unha situación tan absurda e discriminatoria como esta" e reclama que"as administraciáns implicadas
abrandunha vez os ollas e tomen medidas, porque xa está ben de racismo lingüístico, non podemos ser menos por
querer usar o naso idioma". Por iso, desde A Mesa enviaransecartas de queixa á Xunta de Galiza, ao Gobemo
central, ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

Callón salienta ademais que "pedir nin máisninmenos que unha traduci6n xurada parece feito para escarnecer a
lexil ima e legal opción de usar o naso idioma ante a administración de xustiza". "Non pode ser que a administración
que debe velar polos nasos dereitos, tamén os nasos dereitos lingülsticos. sexa a primeira en vulnerares", conclúe.
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,_O Not icia s I09/04/2013

A Mesa exixe a destitución do asesor xuridico do Concello de Muros que impide aos
muradáns expresáre nse en garego, quer por " inepto" , quer por " fascista"

Calos Callón: "É insólito que alguén que cobra do diñeiro público en
concepto de asesor xurídico descoñeza un dos piares do noso
ordenamento xurídico"

A organización en defensa do idioma dirixiu un escrito á alcaldesa de
Muros, Caridad González, solicitando que non continúe a permitir que o
odio do seu asesor cara á lingua se traduza en coaccións á veciñanza

A Mesa amosou o seu apoio ao seu socio Xosé Ramón Farinós, que foi
denunciado por criticar nas redes sociais que o asesor finxise nun xuízo no
que representaba o Concello non entender galego para impedir que se use
o idioma propio e oficial de Galiza

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2013. - A Mesa pala Normalización LingOlstica exixiu a "inmediata
destitución" do asesor xurldico do Concello de Muros pala súa demostrada galegofobia e as súas inaceptábeis
coaccións á veciñanza que pretende expresarse em galagocon normalidade nas súas relacións co Concello de
Muros.

Os veciños de Muros veñen manifestando desde hai tempo o seu descontento ca proceder do asesor xurídico do
concello, José Luís Barro, que se nega a que os muradáns e muradás utilicen a lingua propia de Galiza na súa
presenza .

Denuncian comportamentas como que nunha reunión no propioConeello, no gabinete deste asesorca presidente
dunha comunidadede propietarios e o arquitecto dos veciños, o asesorinterrompese o arquitecto dicindolle que no
seu gabinete non se falaba galego.

Nunha gravación á que tivo acceso A Mesa e que circula xa polas redes sociais [ http://www.youtube.com
/watch?feature=pla yer_em bedded&v= TZ57WAFrMXa &fb_source=message , vese claramente como este
asesorfinxe nunxuízo no que representa o Concello non entender galegoparaque o avogado e testemuñas da
parte contraria non se expresen na súa lingua. porén minutos despois nonten nigún problema de comprensión
cando son as súaspropias testerruñas as que utilizan esta lingua, o que motiva a reprimenda do xuíz porconsiderar
que lIe está a "tomar o pelo".

Estas situacións levaron a varios veciños, entreeles o exedil Xosé Ramón Farinós, a denunciar a actitude do asesor
en distintas redes sociais e a pedirlle á alcaldesa que faga cumprir a Ordenanza Municipal de Lingua vixente no
Concello e destitúa o seu asesorben por"inepto" pornon sercapaz de entender osveciñospara os que traballa, ou
ben por "fascista" por utilizar a s úa posición no Concello para impedirlles aos veciños falaren galego. «A ordenanza
abriga a todos os traballadores do Concello a entender e falar galego. Se este señor non sabe, é un inepto; e se
sabee se vale do seu posta paraque outros non se expresen en galego, é un fascista», indicou Farinós.

Estas criticas motivaron que José Luis Barro presentase unha querela contra o socio da Mesa Xosé Ramón Farinós



por atentar contraa súa honra, en que Ile demanda SO.OOO euros. No seu delirante escrito indica o asesor xurldico
que Farinós o inxuria "por usar el idioma Español (sic)" e co ánimo de o desprestixiar.

o pres idente da Mesa, Calas Callón , manifesla que toda a cidad anía ten dere ito a exixir que se respecten os seus
dereitos e a criticarpublicamente os cargos públicos que tenten impedimoso exercicio destes dereitos. Para a rraíor
asociación cultura l de Galiza , o "descrédilo profesional" ao que fai referencia José Luis Barro na súa denuncia non
vén dado palas crítícas de Farinós nin do resto da veciñanza, senón polo fe ito insól ito de que alguén que cobra do
diñelropúblico en concepto de asesor xurídico descoñeza un dos piares básicos do noso ordenamento xurídico: que
o galego, lingua propia e ofici al de Galiza éo lamén das administracións locais, e que todo s os cidadán teñen
legalmente recoñecido o dereito a se dirixiren en galego ás Administraciáns Públicas.
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" Notic ias I 24/04/2013

A Mesa reclama á dirección do PSdG-PSOE que desautorice publicamente a moción en
Muros contra o uso do galego

Carlos Callón : " O de lirio galegófobo da alcaldesa socialista pretende facer pasar como v ilima de
discrim inación lingüística a quen , cobrando do diñe iro público, prohibe á veciñanza de Muros talar galego
nas dependenc ias do co ncello"

"É di fic il de entender que o PSOE de Muros lIe faga o xogo ao PP nesta fedorenta po litlca contra a cultura
ga lega e contra os de re itas Iingüisti cos da poboació n"

Santiago de Compostela , 24 de abril de 2013 .- A Mesa pala Normalización Lingü istica amosou o seu "abraio e
indignación" pala intención da alcaldesa socialista de Muros , Caridad González, de aprobar no próximo pleno do
concel lo unha moción rexeitando o uso preferente do 9a1e90na Administración, e xustificar asf o seu incumprimento
reiterado do "Regulamento municipal de uso do galego" vixente no concelia rru radán.

Caridad González "presenta o mundo ao revés" e entende que garantir o dereito legal da veciñanza de Muros de se
dirixir en galego ao Concelia é "unha medida discriminatoria por razón de lingua", disque porque iso fai que a
Administración local estea abriga da a contratar persoal capaz de entender ese complicado idioma local.

A orixe do conflito parte das queixasda veciñanzaante a actitude galegófoba do asesorxuridico do concello , José
Luis Barro. Este cargo, a pesar de cobrar das arcas municipais e de actuar en representación da Administración,
impide que os veciños e veciñas de Muros se dirixan a el en 9ale90. tanto nas reunións no gabinete da alcaldía
como nos xuízos nos que participa representando o Concellode Muros. (P6dese ver un video sobre lsto en:
http://www.amesanl.org/gllnovas/amosar/id/467)

En lugar de corrixir esta grave situación, o PSOE de Muros decidiu presentar unha insólita moción. No pleno
municipal de rnañá, 25 de abril, o grupo socia lista defenderá a actitude do asesor xurld ico, sinalando que non se Ile
pode exixir que coñeza a lingua dos seus veciños. Nun xestode magnánima xenerosidade, porén, a moción
present ada pala alcaldesa Caridad González apunta que "por escrito" o Concello se compromete a usar o galego
"pala existencia de ferramenta s e medios que permiten a un castelán/parlante (sic) poder traducir os seus textos ao
galego", como se o galego fose un idioma estranxeiro en Muros e non apto para usar no dla a día con normalidade.

Faceren pasar lobos por años

O presidente da Mesa, Carlos Calló n, salientou o enorme cinismo da moción presentada polo grupo socialista ,
asegurando que "non enganan a ninguén querenda facer pasar lobos por años". "O delirio galegófobo da alcaldesa
socia lista, aplaudido polo PSOE local, pretende camufla r como vltima de discriminación lingüística a quen, cobrando
do diñeiro público, prohibe á veciñanza de Muros falar galego nas dependencias do conceílo", sinalou o presidente
da Mesa.

Neste sentido Callón lembrou que son os cldadáns os que teñen dereito a escolleren a lingua oficial en que se
relacionan coa Administración, e o persoal da Administración ten a abrigade utilizara que os cidadáns prefiran.
"Este dererlo non se garante ca tradutor de Googl e, como pretende a alcaldesa de Muros , senón cun bo
coñecemento do galego, abriga amplamen te avalada pala doutrina tanto do Supremo como do Constitucional",
apunta o portavoz da entidade cidad á. "Na súa vida privada calquera pode expresarse na lingua que preferi r, mais
en horario laboral ningún traballador da Administración pode exixirlle a un cidad án que non se dirixa a el en galego,
como está a acontecer agora mesmo en Muros".

A maior asociación cultural de Galiza considera "extremadamente grave" a moción defend ida polo grupo socialista
rru radán por "violentar os consensos básicos sobre o estatuto legal da Iingua propia de Galiza e os dereitos
lingüls ticos que a Administración debe garantir á cidadan ia". Neste sentido A Mesa pala Normalización Lingüistica



reclamou á dirección do PSdG-PSOE que desautorice publicamente a postura do seu grupo en Muros.

o marco lexislativo galego é claro . e a categorla de "Iingua propia ". para alén de marcar a oficial idade do galego,
implica o mandato do seu uso normal por parte das administracións públicas de Galiza. Ademais, os poderes
públicos galegos deben tamén potenciar o seu emprego en todos o planos da vida (art . 5.3 do Estatuto de
Autonomía) e, máis en concreto para o casoque nosocupa, deben promover "o usonormal da lingua, oralmente e
por escrito , nas súas relación cos cidadáns (apartado 3 do artigo 6 da Lei de nonmalización lingü lstica) . Do mesmo
xeito, a Lei de administración local de Galiza estabelece no seu artigo 7 que o galego, como lingua propia de Galiza ,
éo tamén da súa Administración local, e que todos os actosde carácter público ou administrativos que se realicen
porescrito no nome das corporaci6ns locals se redactarán en lingua galega.
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