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MAR

Charla: «O galego é a empresa»

SET

21-F Día Internacional da Lingua Materna

24-F Día de Rosalía

Charla: «Desmontando prexuízos e
mentiras contra a lingua galega»

Campaña «A imposición do galego»

Manifesto pola pluralidade lingüística

Miles de persoas esixen «liberdade,
igualdade e xustiza para o galego»

Foro Rexional Europeo das Minorías,
organizado pola ONU en Bruxelas

XUL
Guía para o uso do galego na
Administración local (2019-2023)

Publicación da
conferencia que
ofreceu Carvalho
Calero no encontro
fundacional da
Mesa en 1986

AGO

Presentación de «O tempo cronolóxico»

Hendaia. Contracumio G7EZ!
«Os dereitos lingüísticos como
base para unha nova Europa»

OUT

Protesta en Ikea pola exclusión
do galego do seu web

A Mesa pídelle ao ministro de Ciencia
«Liberdade para o galego»

26-S Día Europeo das Linguas

NOV
Concentración contra os despedimentos
na atención ao cliente en Naturgy

Compostela. Asemblea xeral da Mesa

FEB

17-M Día das Letras Galegas

XUÑ
Presentación de
«O tempo meteorolóxico»

Asemblea da Rede Europea para
a Igualdade das Linguas en Dublín

ABR

MAI

Presentación de «Pondaliana»

Reunión con Fernand de Varennes,
relator da ONU

Xuntanza co comité de expertos
do Consello de Europa para
a Carta europea das linguas
rexionais ou minorizadas

amesa@amesa.gal
Teléfono 981 563 885
Avenida de Lugo 2A, entresollado A
15702- Santiago de Compostela
GALIZA

Lugo. Campaña a prol da
liberdade para o galego

XAN

Presentación da «Guía para o uso
do galego na Administración local»
ás organizacións políticas

Roazhon (Bretaña). Asemblea
Xeral da Rede Europea pola
Igualdade das Linguas (ELEN)

DEC

Catálogo de Nadal de Abertos ao Galego

Pontevedra. Culturgal 2019

Concentracións perante a
«emerxencia lingüística»

Campaña «Queremos galego na TV!»
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Marcos Maceira Eiras
Presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística

Campañas contras as mentiras da
«imposición», mobilizacións nas
rúas e atender as queixas sobre os
dereitos lingüísticos, algunhas das
actividades da Mesa en 2019

Actividades

A

cabou o ano 2019 e facemos balance da
nosa actividade. A Mesa pola Normalización Lingüística camiña coa axuda e
a colaboración das socias e socios que fan posíbel o traballo de cada día a prol da lingua galega,
denunciando agresións, reclamando e actuando
para avanzarmos na plena normalidade do seu
uso, mais tamén transmitindo os nosos parabéns a quen actúa todos os días a favor do galego.
Grazas ás socias e socios, contamos con recursos materiais e humanos nos que destaca o traballo voluntario de moita xente. Contamos coa Liña
do Galego, un servizo de atención e tramitacións
de queixas, consultas e parabéns, cuxa memoria
anual publicamos todos os anos e que tamén conta cunha App para dispositivos Android e iOs.
Mantemos o proxecto Abertos ao Galego, dirixido a empresas e comercios que manteñen o
galego coas súas clientas e usuarios, e para favorecer a compra nestes estabelecementos xeolocalizámolos na App Abertos ao Galego e editamos o catálogo de nadal.
Publicamos informes e estudos sobre diferentes aspectos que afectan á nosa lingua, útiles
para alertar sobre a situación do galego mesmo
diante de organismos internacionais como o
Consello de Europa, a UNESCO ou o Consello de
Dereitos Humanos da ONU.
Promovemos campañas para a galeguización
de servizos básicos como todos os relacionados
coa atención ao público por parte de administracións e empresas onde non só non utilizan a
nosa lingua senón que non atenden quen a utiliza, mais tamén para animar ao uso pleno da lingua galega a quen non o fai.
Nesta publicación encontrarás un resumo de
toda esta actividade que queremos aumentar e
mellorar no 2020.
Mais non estamos satisfeitas nin satisfeitos.
Non é suficiente. Aínda sabendo das dificultades
que ten realizar unha tarefa que en grande parte
debería asumir a administración galega, sabemos
que é preciso moito máis esforzo pola nosa parte.
Precisamos moitas máis mans para mellorarmos e ampliarmos todo este traballo que cómpre
facer máis participativo. Por iso te animamos a
que difundas as nosas accións e actividades, a
que nos fagas chegar as túas suxestións e opinións, e a que animes as túas amizades a se faceren socias e socios. Só así poderemos soster e
ampliar a nosa actividade.
Aproveitamos para desexar un moi bo ano
2020 no que entre todas e todos impulsemos os
avances que a nosa lingua precisa. 

▶ Queremos

Galego comeza en Lugo unha campaña a prol da liberdade para o galego.
▶ A Xunta incumpre a súa propia normativa e
non lle esixe ao profesorado que acredite o seu
coñecemento do galego.
▶ O SERGAS non pon a disposición da cidadanía
consentimentos informados en galego.
ABRIL
▶ Queremos

XANEIRO
▶ A ONU recolle as vulneracións dos dereitos
lingüísticos en Galiza.
▶ A Mesa reclámalle á Xunta que atenda o informe preliminar da ONU sobre as vulneracións dos dereitos lingüísticos en Galiza.

FEBREIRO
▶ A Mesa tramitou máis de 300 queixas da cidadanía galega por discriminacións e vulneracións
de dereitos lingüísticos.
▶ Convocatoria asemblea xeral da Mesa 2019.
▶ Sae do prelo o segundo número da revista de
banda deseñada A viñeta de Schrödinger.
▶ Ugia Pedreira presenta A comuna del barruzo, un libro disco para crianzas en galego de
Asturias.
▶ Día Internacional da Lingua Materna 2019.
▶ Día de Rosalía, agasalla un libro en galego e
unha flor.
▶ A Mesa denuncia prexuízos ideolóxicos e
políticos na sentenza do Tribunal Supremo contra a ordenanza de normalización lingüística de
Lugo.
▶ Queremos Galego chama a mobilizarse en
Lugo en resposta á sentenza do Supremo contra
a ordenanza de normalización lingüística.

MARZO
▶ A Mesa recórdalle ao PP que a cidadanía galega ten dereito a ser atendida na súa lingua polas
administracións públicas.

Galego pide «liberdade, igualdade
e xustiza» para o galego con manifestacións en
vilas e cidades o 17 de maio.
▶ A Mesa promove, xunto con entidades do resto do Estado, un manifesto a prol da pluralidade
lingüística.
▶ A Mesa e a AS-PG publican Pondaliana, un libro disco ilustrado por Leandro Lamas con poemas musicados de Eduardo Pondal.
▶ A Mesa colabora coa Semente Lugo nas III Xornadas de Formación, adicadas á educación galega e feminista.

▶A

Mesa denuncia a «imposición» do galego
cunha campaña.
▶ Presentación e entrega de premios do Correlingua 2019 en Lugo.
▶ A Mesa preséntalle aos partidos políticos de
Galiza o manifesto a prol da pluralidade lingüística que promove, xunto con entidades do resto
do Estado.
▶ O PSOE-PSdG apoia o manifesto a prol da pluralidade lingüística.

MAIO

Anuario 2019

▶ Marcos

Maceira estivo presente no Correlingua de Santiago de Compostela.
▶ Presentación en Santiago de Compostela de Pondaliana.
▶ Miles de persoas esixen nas cidades e
vilas do país «liberdade, igualdade e xustiza para o galego».
▶ A Mesa participa en Bruxelas no Foro Rexional Europeo das Minorías, organizado pola ONU.
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▶A

Mesa preséntalle a Guía para o uso do galego
na Administración local ao presidente da FEGAMP.
▶ A Mesa insta á Xunta e ao Estado a actuar para
garantir á atención en galego e evitar despedimentos nos servizos de teleatención.
▶ A Mesa reclama que os acordos para o goberno
no Estado inclúan a axenda lingüística.
SETEMBRO

▶ En

Marea apoia o manifesto a prol da pluralidade lingüística que promove a Mesa, xunto con
entidades do resto do Estado.
▶ Estreamos o videoclip realizado por Miguel
Robledo a partir da canción «O tempo meteorolóxico» de Magín Blanco.

▶ Estreamos o vídeo da canción de Magín
Blanco «Os meses do ano», a partir do libro
O tempo cronolóxico.
▶ O Ministerio de Educación négase a
premiar traballos universitarios en galego.
▶ A Mesa pídelle ao ministro de Ciencia
«Liberdade para o galego» e que non reproduza prexuízos e discriminacións contra as linguas minorizadas do Estado.
▶ A Mesa protesta en Ikea pola exclusión do galego do seu web e a invisibilización do catálogo
impreso na nosa lingua.
▶ Os datos do IGE constatan a falta de liberdade
para vivir en galego.
▶ A crise do galego podería reverterse se a Xunta
acompañase a mobilización social.

▶ Estivemos

no Culturgal.
▶ Lanzamos, un ano máis, un catálogo con centos de propostas de compras e agasallos de Nadal
en galego.
DECEMBRO
▶ Xunta

VERÁN

OUTUBRO

▶ O Banco Sabadell rexeita unha consulta en galego e pide, en inglés, que se remita en catalán,
euskera, español, inglés, alemán ou francés.
▶ Presentamos O tempo meteorolóxico na feira do
libro de Ourense, xunto con Miguel Robledo.
▶ A Mesa entrega ás e aos concelleiros que se incorporan á administración local unha Guía para
o uso do galego.
▶ A Mesa reivindica a figura de Ricardo ������
Carvalho��������������������������������������������
Calero, elixido protagonista do Día das Letras de 2020.
▶ A Mesa presenta en Viñetas desde o Atlántico
O tempo cronolóxico, ilustrado por Xulia Vicente.

▶ Axentes de defensa das linguas minorizadas
demandarán compromisos concretos aos partidos políticos de cara ao 10N.
▶ Reclamámoslle ao alcalde de Ourense que
«deixe atrás o autoodio» e cumpra co seu deber
de defensa e promoción do galego.
▶ Homenaxe a Isaac Alonso Estraviz na Eira
da Xoana.
▶ A Rede Europea pola Igualdade Lingüística
insta a Xunta a garantir o uso do galego como
lingua vehicular do ensino.
▶ Entidades do Estado reclaman ao goberno español que «garanta os dereitos lingüísticos de
toda a cidadanía».

de Galiza: queremos lexendaxe e dobraxe en galego dos filmes e series que ofertan
as plataformas dixitais.
▶ Unha campaña na rede pídelle á xunta que facilite a lexendaxe e a dobraxe ao galego das series e filmes que ofertan as principais plataformas dixitais.
▶ Presentación do libro Ricardo Carvalho Calero:
A ciencia ao servizo da nación.
▶ Inauguración da exposición Nós de onte a hoxe:
100 anos de historia.
▶ Concerto de Pondaliana en Carballo.
▶ Europa pídelle á Xunta que elimine inmediatamente as limitacións ao galego en todos os
niveis educativos.

NOVEMBRO
▶ Activistas

da Mesa conseguen que o alcalde de Ourense utilice o galego no pleno.
▶ O desprezo polo galego de Naturgy destrúe o emprego de 400 persoas en Galiza.
▶ «Liberdade para o galego? Presente e
futuro da lingua».
▶ Concentración contra os despedimentos de
Naturgy en Galiza.
▶O

SERGAS non pon a disposición das mulleres embarazadas consentimentos informados en galego.
▶ A Mesa publica a conferencia sobre
os problemas xerais da nosa lingua que
ofreceu Carvalho Calero no encontro
fundacional da organización.
▶ A Mesa participa en Hendaia nun debate
sobre os dereitos lingüísticos como base para
unha nova Europa, dentro do contracumio G7EZ!

▶ Queremos

Galego sae á rúa perante a situación de emerxencia lingüística para exixir que
a Xunta e o Estado cumpran coas demandas do
Consello de Europa.
▶ Trasladámoslle a Europa as declaracións de
Feixó descualificando o informe do comité de expertos e as resolucións do Consello de Ministros.
▶ A sociedade galega esixe na rúa que a Xunta actúe perante a situación de «emerxencia lingüística»
e cumpra coas demandas do Consello de Europa.
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Mobilizacións
a favor do galego
en todas as frontes

O ano 2019 foi un ano intenso
para a Mesa en canto ao número
de campañas e mobilizacións
realizadas. Non por casualidade,
nin por efemérides. Foi un ano
intenso pola necesidade cada
vez maior de defender a lingua,
pola necesidade de desmontar
as mentiras desenvolvidas
na súa contra e, tamén, pola
reivindicación constante e
permanente que hai que facer
fronte a Xunta sobre os dereitos
da lingua e dos falantes. Temos
exemplos evidentes de como
a Mesa non para en ningunha
das frontes, nin na institucional,
nin nas rúas, nin na fronte
social. Denunciar a mentira da
«imposición» do idioma, guiar os
concelleiros nos usos do galego
nas administracións locais,
reincidir nos dereitos da cidadanía
a ser atendida en galego polas
súas administracións e volver ás
rúas para reivindicar a evidencia de
que a lingua de Galiza é o galego.

Uso do galego no ámbito municipal
Coincidindo coas eleccións municipais, alá polo
mes de maio, entregamos aos máis de 3700
concelleiras e concelleiros elixidos en Galicia
unha guía para o uso do galego na Administración local. Unha guía que propón
orientacións útiles para cada concelleira ou concelleiro, nas tarefas de
goberno ou oposición, sexa cal for
a súa área e responsabilidade, que
permitan colocar a lingua como
necesidade que é en toda a súa acción». O obxectivo da Guía, que está
dispoñíbel para descarga na web da
Mesa, é que os concellos asuman o compromiso de impulsar políticas activas en favor do galego e dotar con recursos a planificación lingüística. A obriga do uso do galego nas
administracións locais non afecta só aos propios
concellos, senón tamén a aqueles contratantes
con esas administracións.

300 queixas da cidadanía galega

Miles de persoas para a liberdade,
igualdade e xustiza para o galego
Impulsadas por Queremos Galego e coa colaboración da Mesa, celebramos o 17 de maio, Día
das Letras Galegas, unha mobilización na que
miles de persoas reclamamos por toda Galiza
«liberdade, igualdade e xustiza para o galego».
No manifesto lido ese día nunha ducia de cidades e vilas do país explicamos: «a situación
do galego é crítica mais a situación pode mellorar se comeza por recoñecer o dereito a ser
lingua visíbel, audíbel, e practicábel sempre, a
respirar libremente en todos os espazos; porque o 22,7% das persoas de 4 a 15 anos non saben falar galego». «Máis que nunca, queremos
galego», afirmamos, «para defender a liberdade, a democracia e a xustiza en Galiza; para que
exista a posibilidade de vida normal en galego;
para que non se vulneren os nosos dereitos lingüísticos que son dereitos humanos; para que
xuízas, fiscais ou avogadas entendan e empreguen o galego». «Máis que nunca, queremos
galego», concluímos, «porque sen lingua non
hai desenvolvemento social e económico, non
hai liberdade posíbel, non hai igualdade, non
hai xustiza. E sen liberdade, sen igualdade, sen
xustiza non hai democracia».

«Máis que nunca, queremos
galego», afirmamos, «para
defender a liberdade, a democracia
e a xustiza en Galiza (…)»

Tramitamos, un ano máis, centos de queixas
sobre vulneración dos dereitos lingüísticos.
Tamén presentamos a análise das queixas xestionadas o ano anterior e que se referiron, fundamentalmente, ás administracións públicas.
A maioría das queixas enviadas polas usuarias
e usuarios da Liña do Galego refírense á discriminación e exclusión do galego (30%), denunciando o incumprimento da lexislación vixente
en materia de normalización lingüística. A deturpación toponímica (22%) segue a ser unha
das queixas máis recorrentes cando a cidadanía se pon en contacto coa Liña do Galego e a
non atención ou negación, tanto oral como escrita, en galego (18%), xunto coa ausencia do
galego nas webs e servizos online son outras
das máis numerosas queixas das que se fixo
rexistro na Liña do Galego ao longo de 2018.
A non rotulación e sinalización en galego especialmente por parte das administracións públicas acada un 12% do total dos expedientes de
queixa rexistrados.
Total das queixas segundo as entidades implicadas
46%

23%

20%
3%
Administracións Institucións
e institucións
privadas
públicas

Empresas
de telefonía

8%
Empresas
de servizos

Entidades
bancarias

«A maioría das queixas enviadas
polas usuarias e usuarios da Liña do
Galego refírense á discriminación
e exclusión do galego (30%),
denunciando o incumprimento da
lexislación vixente en materia de
normalización lingüística»

Galego nas administracións
públicas
No mes de marzo, volvemos saír en defensa do
galego lembrando as obrigas das administracións públicas para co galego e, sobre todo, o dereito da cidadanía galega de ser atendida no seu
propio idioma. A campaña respondeu a unha
proposta do Partido Popular para evitar que o
galego fose requisito indispensábel á hora de acceder a un emprego público. Esta proposta que
o PP colocou no seu programa electoral choca
frontalmente cos dereitos da cidadanía galega
tal como establece o Estatuto de autonomía de
Galiza, que sinala que o galego é a lingua propia
de Galiza e cooficial, que todos teñen o dereito
de o coñecer e de o usar, así como a obriga dos
poderes públicos de garantir o seu uso normal e
oficial e de potenciar o seu o emprego en todos
os planos da vida pública, cultural e informativa,
indicando que ninguén poderá ser discriminado
por causa da lingua. 
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«A campaña respondeu a unha
proposta do Partido Popular
para evitar que o galego fose
requisito indispensábel á hora de
acceder a un emprego público»

A «imposición» do galego
Unha das campañas máis salientables do ano pasado foi a denuncia desenvolvida contra a «imposición» do galego. Unha intoxicación contra o
galego que evidenciamos a través de cartaces e
datos. Repartidos por toda Galiza, os cartaces da
campaña explicaban os auténticos datos sobre a
situación do galego que, en ningún caso, pode ser
explicada como «imposición». Datos como que o
ensino infantil en galego nas cidades non supera
o 8%, que non hai máis dun 0,6% de xoguetes en
galego e que o 22,7% das nenas e nenos galegos
de 5 a 14 anos non saben falar na súa propia lingua. Non existen diarios impresos en galego, só
o 4% das canles de televisión que recibe a cidadanía galega recollen a súa lingua, as sentenzas
en galego supoñen un 5% do total e as pólizas de
seguro en galego, un 1%.

COMO USALA?
• Para o envío de queixas e parabéns
hai que cubrir un formulario co título,
localización, data, información e
ademais pode achegarse unha imaxe.
• Se non respectan o dereito de empregar
o galego, usamos a queixa.
• Se respectan os dereitos lingüísticos e teñen
unha conduta exemplar, usamos os parabéns.
• Outras persoas poden ver as noticias
e compartilas socialmente.
As reclamacións e mensaxes son
procesadas de forma confidencial,
sen os seus datos para o público.
Coa aplicación da Liña do Galego
queremos fortalecer o obxectivo de
dar cobertura e amparo ás persoas
ás que se lles impide desenvolver a
súa vida na lingua propia do país.

«O ensino infantil en galego nas
cidades non supera o 8%, non
hai máis dun 0,6% de xoguetes
en galego e o 22,7% das nenas e
nenos galegos de 5 a 14 anos non
saben falar na súa propia lingua»

Baixa a aplicación, activa os teus dereitos!

UNHA FERRAMENTA PARA
AVANZAR NO DEREITO
A VIVIR EN GALEGO
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Europa recórdalle os
deberes coa lingua á Xunta
Durante o 2019, Europa volveu chamar a atención sobre o
incumprimento en Galiza da defensa e promoción do galego
como lingua oficial. Desde a Mesa participamos en todos os
foros de defensa do galego e en todos aqueles nos que se
promove a pluralidade lingüística. Estivemos especialmente
activos na fronte europea, explicando en Bruxelas a situación
que padece o galego na Galiza e tamén lembramos á Xunta
que non está cumprindo coas esixencias que o goberno galego
ten para co uso e defensa da lingua. Ao longo do pasado ano
volveu confirmarse que as estatísticas de uso e transmisión
do galego empeoran e que a Xunta de Galicia segue sen
cumprir coas súas obrigas como lle sinalou Europa.

A

o longo de 2019, os organismo internacionais pronunciáronse sobre a situación do galego na Galiza e sobre como a
Xunta de Galiza está incumprindo as obrigas legais de uso, promoción e defensa do idioma propio, incumprimentos que desde a Mesa denunciamos tanto nos foros internacionais como nos
galegos e nos medios de comunicación. Tanto a
Organización das Nacións Unidas como a Unión
Europea desde distintos organismos manifestaron a situación de debilidade na que se encontra
o uso do galego no país, uns datos que o propio
Instituto Galego de Estatística corroborou. Desde os organismos internacionais, constátase a
falta de liberdade que temos as galegas e galegos
para utilizar o propio idioma e reclámanse accións decididas para cambiar esta situación.
Segundo os datos feito públicos polo IGE, consolidouse a perda continuada de falantes, especialmente no ámbito urbano, e mais a diglosia nas
relacións sociais, cunha importante baixada do
número de persoas que empregan só o galego en
servizos docentes (23,48%), sanitarios (27,88%),
administrativos (29,30), bancarios (28,72%) ou comerciais (30,27%). As cifras de uso do galego empeoran conforme descende a idade dos usuarios,
tal como vimos denunciando desde a Mesa nos últimos anos, por causa da aplicación do decreto do
ensino por parte da Xunta de Galiza. No tramo de
idade no que se aplica o decreto, entre 5 e 15 anos,
o 30,04% recoñecen non saber escribir galego, o
18,32% non saber lelo e o 23,9 % non saber falalo,
o que supón un incremento do 8,42%, do 4,06%,
e do 7,6% (respectivamente) sobre os datos recollidos no 2008, ano da última enquisa anterior á
entrada en vigor do decreto contra o galego.
Por situacións como a que padece o galego en
ámbitos educativos, é polo que a Mesa denuncia a
pasividade cando non decisións contrarias ao uso
do galego por parte da Xunta, decisións que os organismos internacionais denuncian tamén e que
o goberno galego actual está ignorando. O Comité de Expertos das Linguas, pertencente ao

Consello de Europa, volveu a realizar un informe
negativo sobre a situación e uso da lingua galega,
especialmente en diferentes ámbitos da administración galega. Este comité avalía o cumprimento
da Carta europea das linguas rexionais e minorizadas. Por terceira vez, este informe insta a derrogar o decreto contra o galego no ensino e recolle
as principais obxeccións sobre a situación do galego no ensino, saúde, xustiza, consumo, medios
de comunicación ou relacións transfronteirizas,
eivas todas elas sinaladas pola Mesa no informe
que lle presentou en decembro do ano 2018.
Este terceiro informe do comité supón unha
emenda á totalidade da política lingüística da
Xunta, situándoa fóra do marco democrático e
de respecto polos dereitos fundamentais. O que
expresa este informe por terceira vez é o mesmo que levamos dicindo desde a Mesa durante

A Mesa no Foro da ONU de Bruxelas
Celia Armas, directora de Abertos ao galego, foi
nosa representante no Foro Rexional para as Minorías que a ONU organizou en Bruxelas. O foro
ocupouse de remarcar que os dereitos das minorías lingüísticas son dereitos que teñen que
ser respectados e que merecen as medidas para
garantir o un grao apropiado de uso. A Mesa
defendeu nesta cita que a educación é probabelmente o dereito lingüístico central das minorías
e é tamén fundamental para o mantemento da
diversidade lingüística. Unha lingua que non é
aprendida, acabará esvaecendo».

Celia Armas no Foro Rexional para as Minorías

A cidadanía galega exixiu na
rúa que a Xunta actúe perante
a situación de «emerxencia
lingüística» e cumpra coas
demandas do Consello de Europa

a última década: Galiza está en emerxencia lingüística e a Xunta lonxe de poñer solución a uns
problemas reiterados desde Europa, está contribuíndo a facelos medrar. Unha vez coñecido este
informe, a Mesa reclamoulle á Xunta que atenda
as reclamacións do Consello de Europa e faga
cumprir as súas premisas.
Tal e como se advirte reiteradamente por parte da Mesa, o Consello de Europa lembrou que a
Xunta ten que corrixir as dificultades para o uso
do galego no SERGAS e, sobre todo, en todas as
etapas do ensino. Desde a presidencia da Mesa,
Marcos Maceira, lembrou na reclamación á Xunta que «o seu deber de defender os intereses e as
necesidades de Galiza» e que «a lingua é unha necesidade para calquera pobo e poder vivir nela é
ademais un dereito humano que ampara a Carta».
Para o informe, coñecido a mediados do pasado mes de decembro, o Estado tamén ten responsabilidade. O Consello recorda que debe dotarse
de prazas en Galiza que requiran coñecemento
de galego e que ten que asegurar o uso do galego nos procementos xudiciais sempre que o pida
algunha das partes. Desde a Mesa recordámoslle ao novo goberno a necesidade de actuar para
cumprir este tratado internacional que tamén
está ratificado por España.
Este terceiro informe negativo puxo en marcha unha onda de mobilizacións, nas que participou Queremos Galego, que se celebraron por
toda Galiza para lembrarlle á Xunta a obriga que
ten de cumprir cos dereitos lingüísticos da cidadanía galega. O informe dá testemuña da situación de emerxencia lingüística que vive Galiza e
o seu idioma e estendeuse polo país un manifesto sobre esta emerxencia e foi lido en distintas
localidades por representantes do estudantado
de Medicina, en Compostela; Manuel Rivas, na
Coruña; Manuel Rei, en Ferrol; Marica Campo,
en Lugo; Xosé Lois «O Carrabouxo», en Ourense; Quico Dasilva, en Pontevedra; e Pepe Carreiro, en Vigo. Baixo o título de «Emerxencia lingüística. Precisamos do galego».

Esta liña de publicacións quere suplir a escaseza de materiais didácticos en galego para a etapa de 3 a 6 anos, fronte
á grande cantidade de recursos existentes en castelán e en
inglés. Cada libro custa 7,20 € para persoas socias e 8’55 €
para público xeral e algúns teñen un tema musical propio,
interpretado por Magín Blanco, que se pode gozar de xeito
gratuíto en youtube.

Este manifesto explicou que «a emerxencia
lingüística en Galiza ten solución», que «precisamos do galego para activar todas as nosas capacidades como pobo», mais tamén «o compromiso real e efectivo dos gobernos, a comezar por
quen está obrigado legal e moralmente, o noso: o
da Xunta». Queremos Galego e a Mesa facemos
propias as recomendacións do Consello de Europa e que pasan por estas tres medidas que son de
cumprimento obrigado:
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Publicacións

O tempo cronolóxico

A Viñeta de Schrödinger

Un fermoso libro ilustrado por Xulia Vicente que axuda a cativada galega a coñecer o nome das principais unidades de
medida temporal na nosa lingua. Complementa a campaña
de Nós feiramos de 2ª a 6ª pola recuperación dos nomes tradicionais da semana que desenvolvemos, xunto con Agal, hai
un par de anos. ▼

A segunda entrega da revista de banda deseñada en galego que coeditan a Mesa pola Normalización Lingüística e a
AS-PG e que dirixe Kiko da Silva, acolle historias dalgúns dos
autores e autoras de máis relevo no panorama da banda de���
señada do país e ten un prezo de venda de 5 euros, 4’50 euros
para socias/os da Mesa. ▼

A comuna del barruzo

O tempo meteorolóxico

1 Eliminar as limitacións á docencia en galego
en todos os niveis de educación axeitados.
2 Modificar a Lei orgánica do poder xudicial
para garantir o uso do galego nos procedementos xudiciais por petición dunha das partes.
3 Usar o galego na administración do Estado en
Galiza. 

As ilustracións de Óscar Villán acompañan cada unha das 23
letras do abecedario galego.

Manifesto pola pluralidade lingüística

As aves

Na primavera pasada, promovemos desde a Mesa
un manifesto en defensa da pluralidade lingüística. Un manifesto no que participaron o Kontseilua (Euskal Herria), Ómnium Cultural, Ciemen
e Plataforma per la Llengua (Cataluña), Acción
Cultural del País Valencia (País Valenciá), Nogará (Aragón) e Iniciativa pel Asturianu (Asturias).
O manifesto foi presentado simultaneamente en
Pontevedra, Barcelona, Valencia e Donostia.
O manifesto conxunto a prol da pluralidade
lingüística recolle a situación de desigualdade
manifesta das linguas diferentes do castelán no
Estado español, que recentemente foi denunciada
en organismos internacionais como a Comisión
de Dereitos Humanos da ONU, o Parlamento Europeo ou o Consello de Europa e mais no Congreso
español. O manifesto defende a realidade plurilingüística en España e a necesidade da defensa desta pluralidade. O manifesto recolleu no seu texto a
situación de desigualdade manifesta das distintas
linguas no territorio do Estado español, esixindo
no texto que se garanta a igualdade entre linguas
como se garante a igualdade entre as persoas.

Carlos Silvar foi o encargado de ilustrar o nome das 30 aves
galegas máis comúns no segundo volume da colección.

Un fermoso libro ilustrado por Miguel Robledo para que a
cativada identifique os fenómenos meteorolóxicos e o seu
nome en galego.

O abecedario

▲

Último proxecto da cantora e activista cultural da Mariña
lucense Ugia Pedreira. Un disco libro en galego de Asturias,
para crianzas e para persoas adultas que aínda non se despediron da inocencia da infancia, situado e inspirado no territorio Eo-Navia. O libro disco custa 20 euros e pode mercarse
na tenda da Mesa (para socias/os 16 euros).

Pondaliana
A Mesa pola Normalización Lingüística e a Asociación
Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) publicaron «Pondaliana», un libro disco que contén quince poemas musicados
dun dos grandes escritores da literatura galega, Eduardo
Pondal. O cedé, ilustrado por Leandro Lamas, está á venda
na tenda da web da Mesa a un prezo de 12 euros, 9’60 euros
para socias e socios. ▼

Peixes e outra fauna mariña
Ilustrado por Tokio, naceu para provocar interese polo mundo
dos peixes, crustáceos, moluscos e outra fauna mariña nas
nenas e nenos.

Situaçom presente e orientaçom futura
dos problemas gerais da nossa língua

▲

A Mesa pola Normalización Lingüística publica a conferencia
que Ricardo Carvalho Calero, homenaxeado no Día das Letras
do 2020, ofreceu no Encontro sobre o estado actual da normalización lingüística, que en 1986 frutificou na creación da
entidade de defensa dos dereitos lingüísticos. As persoas
interesades poden mercar o volume, que ten un prezo de
3 euros e que tamén inclúe as resolucións finais do encontro
onde se acorda crear a Mesa.

Unha ferramenta
para promover a
lingua galega nos
comercios e servizos

A Mesa pola Normalización Lingüística crea unha aplicación
que permite pór en valor a presenza da lingua galega nos
estabelecementos comerciais e de servizos. Os estabelecementos
que apostan polo galego fano dun xeito consciente, cunha aposta
polo propio, pola calidade e pola proximidade. Nós podemos apoialos
no noso día a día e animar outras persoas a faceren o mesmo.
APP ABERTOS AO GALEGO
Fai visíbeis os negocios abertos
ao galego. Accede a centos de
estabelecementos de Galiza desde a
app para que poidas apoialos opinando
e valorando o seu uso do galego.
Consulta os estabelecementos
Accede a centos de estabelecementos
de xeito sinxelo tanto en modo
mapa como en modo búsqueda.
Filtra a túa búsqueda
Filtra e localiza máis rápido os
estabelecementos que che
interesen ben polo seu nome
ou pola súa categoría.
Apoia, opina e valora
Puntúa e comenta o uso do galego
tanto oral, escrito como virtual.

