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O PP nega que o galego teña os mesmos
dereitos que o castelán, eúscaro e catalán
A Mesa pola Normalización
Lingüística valorou con
incredulidade o debate
de toma en consideración
da Iniciativa Lexislativa
Popular (ILP) de medidas
para a garantía dos
dereitos lingüísticos no
ámbito socioeconómico
que tivo lugar no
Parlamento galego o 19 de
decembro de 2017, e que
contaba co aval de 28.000
asinantes. Contou co apoio
parlamentar de BNG,
PSdG-PSOE e En Marea

A

Mesa pola Normalización
Lingüística lamenta que o
Partido Popular continúe a
oporse aos avances para a
lingua galega. Evidenciouno co rexeitamento á iniciativa lexislativa popular
(ILP) para garantir os dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico.
A defensa da ILP correu a cargo do
presidente da Mesa, Marcos Maceira,
quen explicou a necesidade de contarmos cunha lei que protexa os dereitos lingüísticos ante as reiteradas
vulneracións e discriminacións que
se producen na Galiza. Neste sentido, Maceira enunciou casos reais de
situacións que acontecen a diario no
ámbito socioeconómico, onde o normal é a exclusión da lingua galega.
“Casos como as centos de peticións
para que Ikea dea opción de galego
na súa web, casos como o das em-

A Mesa pola Normalización Lingüística.
Podes consultar máis información na súa
páxina web: www.amesa.gal.

pregadas de Extel ou Ferroatlántica
que defenden o uso do galego como
maneira de manter os postos de traballo no país ou como a aseguradora Génesis que tivo que dar marcha
atrás na negación de facilitar documentación e contratos en galego”.
O idioma debería ser o alicerce
sobre o que establecer os principios
mínimos da política galega, porque
a normalidade da lingua galega ten
que ser a mostra da cohesión social
e da unidade do pobo galego, pero
unha vez máis o PP rexeita unha proposta que comezou a súa andaina co
apoio de 125 persoas representativas
de diferentes ámbitos e que finalizou
con máis de 28.000 asinantes. Tamén contou co apoio de asociacións
de comerciantes, persoas usuarias
e consumidoras, sindicais, de persoal do sector da teleatención ou a

Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP) e mantivéronse
xuntanzas con institucións como o
Consello da Cultura Galega, Instituto Galego de Consumo ou
Secretaría Xeral de Política
Lingüística, entre outras.
“No ámbito socioeconómico desenvolvemos
as nosas relacións de
consumo, e todas aquelas
actividades que precisamos para vivir e satisfacer
grande parte das nosas
necesidades, mais dunha
maneira abafante a nosa
lingua está excluída, vetada. Onde o
normal é que non estea. Onde non temos liberdade para empregala, simplemente, por non termos opción en
galego na atención, documentación
ou información”, sinalou Maceira.

“A liberdade no uso do galego é,
no mellor dos casos, condicional e
limitada aínda que formalmente o galego é a lingua propia e cooficial en
Galiza e os poderes públicos teñen a obriga de
promovela”, engadiu o
presidente da Mesa.
“Imaxínanse un país
con lingua propia oficial onde as actividades
económicas que se poden realizar en galego
son anecdóticas? Un
país onde non poidan
asinarse contratos ou
ter formularios na lingua propia? Ese
país existe e chámase Galiza”, afirmou con rotundidade Maceira, que
denunciou tamén a existencia de protocolos ocultos onde expresamente
se lles prohibe ás traballadoras o em-

O PP TOMBOU A PROPOSTA
QUE COMEZOU CO APOIO
DE 125 PERSOAS DE
DIFERENTES ÁMBITOS E
QUE FINALIZOU CON MÁIS
DE 28.000 ASINANTES

Marcos Maceira, defendendo a ILP no
pleno do Parlamento o pasado 19 de
decembro.
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A Mesa consegue que Génesis respecte a lei e se
comprometa a facilitar os seguros en galego
A aseguradora rectifica a súa negativa a facilitar os documentos na nosa lingua
prego da lingua galega aínda que esta
sexa a da clientela.
O PP, agresivo coa lingua
Xa na quenda de réplica, tras manifestaren o seu apoio os grupos parlamentares de BNG, PSdG-PSOE e En
Marea, e o voto contra á toma en consideración do Partido Popular, o presidente da maior entidade cívica de Galiza puxo en evidencia que nos últimos
sete anos os gobernos do PP foron os
máis agresivos para a lingua galega e
que o debate arredor da ILP mostrou
“a nula vontade do PP de cumprir e
ampliar a cativa lexislación que ampara o galego e promover a súa presenza
o que ten como consecuencia que as
outras linguas oficiais do Estado teñen
leis que garanten o seu futuro e o galego non”.
Maceira recriminou que o PP se
autoexclúa da unanimidade que debería existir ao redor da lingua e se absteña ou directamente actúe en contra
da cativa lexislación e acordos que
amparan a lingua, a Lei de normalización da lingua galega ou o Plan xeral
de normalización da lingua galega. Un
PXNLG elaborado coa participación de
1.000 persoas, aprobado unanimemente polo Parlamento que se concretou
en 440 accións que trece anos despois
seguen inactivas.
O representante da Comisión Promotora mostrou como os últimos 7
anos foron os de maior agresividade
contra o galego na historia autonómica, “co carimbo do Partido Popular e
do presidente Feixó” e instounos a que
“digan con claridade que en Galiza só o
español pode contar con todo o amparo e protección no seu uso, e que todo
o que din lexislación e acordos sobre
o galego non pasa de retórica que só
agocha maltrato e desprezo contra Galiza e a súa lingua, amparadas baixo o
discurso do bilingüismo, da liberdade
de idioma e da imposición do galego.
Todo vale en canto non se puxer en
cuestión a superioridade do español!
Pretenden converter o galego nun residuo de uso ritual?”, concluíu.

A

Mesa amosa a súa satisfacción polo cambio de
actitude da aseguradora,
pois pediu desculpas a
través das redes sociais e informou
que non voltará a impedir que a
clientela teña os contratos e pólizas en galego.
Exercer os dereitos lingüísticos
e non permitir a súa vulneración
non só é bo para a persoa que os
exerce, senón que é positivo para a
lingua e a sociedade en xeral. Desta
pequena vitoria para a lingua galega
e os dereitos das persoas galegofalantes deben tomar nota outras
aseguradoras que reiteradamente
incumpren a lexislación e non ofrecen a posibilidade de que en Galiza

a súa clientela poida dispoñer da
documentación en galego.
A Liña do Galego, servizo gratuíto da Mesa para consultas, queixas
e parabéns relacionadas cos dereitos lingüísticos demostra ser unha
ferramenta moi útil para impedir
que se vulneren os dereitos das
persoas galegofalantes. O lamentábel é que en 2017 aínda haxa que
mobilizarse para algo tan simple
como o cumprimento da escasa
lexislación que ampara o galego. A
mudanza de actitude por parte de
Génesis tamén demostra que actuando e denunciando conséguese
avanzar.
A Mesa denunciou, ao respecto,
a actitude da Secretaría Xeral de
Génesis expresou a súa vontade de
facer valer os dereitos lingüísticos a
través das redes sociais.

Política Lingüística: “está desaparecida e hai un desleixo de funcións
ante a flagrante vulneración dos
dereitos lingüísticos”. “É sorprendente que aínda teñan que ser entidades sociais as que consigan que
se cumpran mínimos en relación ao
galego”.
O de Génesis non é un caso illado,
Liberty e Caser Seguros negáronlle
a posibilidade de facer un contrato
en lingua galega a un cliente, contrariando o que a lexislación vixente
estipula. O afectado solicitou expresamente o contrato de seguros en
lingua galega, tal e como ten dereito
por lei. Porén, ambas as dúas compañías negáronlle a posibilidade ao
cliente de ter o seguro do vehículo
en galego baixo a desculpa de “no
emitimos ningún contrato ni documentación en esa lengua”.
Desde a entidade en defensa do
galego, queremos rexeitar e denunciar este proceder claramente ilegal
e sistemático, que as compañías de
seguros realizan de maneira xeneralizada, voltan a infrinxir a lei sen que
a Xunta actúe para protexer os consumidores e consumidoras.
Desde a Mesa notificóuselle a
Liberty e Caser Seguros a obriga de
cumprir co artigo 8 da Lei 50/1980,
de contrato de seguro que especifica: “a póliza do contrato deberá
redactarse, a elección do tomador
do seguro, en calquera das linguas
españolas oficiais no lugar onde
aquela se formalice. Se o tomador
o solicita, deberá redactarse noutra
lingua distinta, de conformidade
coa Directiva 92/96, do Consello da
Unión Europea, de 10 de novembro
de 1992.”
Do mesmo xeito, exiximos que a
Secretaría Xeral de Política Lingüística actúe ante a flagrante e reiterada vulneración dos dereitos básicos
das persoas aseguradas. Non pode
ser que en Galiza se pisen os dereitos dos galegos e galegas, se trate á
lingua propia como un dialecto e a
Xunta non faga o máis mínimo.
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Para mellorarmos a calidade
da nosa lingua
Españolismos na oralidade e na escrita
Xosé Ramón Freixeiro Mato

P

ara conseguirmos un galego
máis auténtico e de calidade cómpre preservarmos os
seus trazos fónicos singulares
e respectarmos as regras gramaticais
que lle son propias, mais tamén se debe
pór a atención no léxico na procura de
evitar todos aqueles españolismos desnecesarios que son produto de séculos
de interferencia. Nesta tarefa todas as
persoas que aspiraren a un futuro digno para a súa lingua deberán colaborar,
a comezar polas que desempeñan responsabilidades públicas.
Hai desleixo no uso do galego non só
de moitos cargos institucionais, mais tamén de xornalistas e outras persoas con
proxección pública que interveñen en
faladoiros radiofónicos ou televisivos,
e inclusive de escritores ou escritoras
en lingua galega, algunhas ao mesmo
tempo membros de institucións encargadas de velaren polo seu uso correcto,
sen excluírmos tampouco unha parte
do profesorado de lingua galega de calquera dos niveis de ensino. Aínda hoxe
se perciben na oralidade erros persistentes e reiterados consistentes tanto
na utilización de todo o tipo de españolismos léxicos (*”carretera”, *”autopista”, *”abuelo”) e
pragmáticos (*”bueno”, *”vamos a ver”, *”sin embargo”)
como tamén morfolóxicos (*”a
leite”, *”infantiles”, *”eres”) e
sintácticos (incorrecta colocación dos pronomes átonos, confusión dos usos de
“te” e “che” etc.).
Tamén non é bo o exemplo que recibimos en ocasións
dos medios de comunicación
públicos nin das persoas que
os gobernan, máximas responsábeis de velaren pola saúde do idioma propio. Hai un
tempo escoitábase nun
programa da TVG unha
conversa entre dúas persoas dese medio que gozan
de grande popularidade e
Xosé Ramón Freixeiro Mato é catedrático
de Filoloxías Galega e Portuguesa na
Universidade da Coruña. As súas principais
liñas de investigación son a gramática
galega e a lingüística textual, a lingua literaria
e a estilística, e a historia externa da lingua, a
sociolingüística e a calidade lingüística.

que cobran por utilizaren a lingua galega. Unha pregúntalle á outra se mudara
moitos “cueiros” na súa vida e a resposta desta foi máis ou menos así: “Cueiros
non, pero *pañales cambiei un lote deles”. A primeira persoa usa dignamente,
como é a súa obriga ao traballar nun
medio público creado para normalizar
a lingua, unha forma galega correcta e a
segunda fai burla dela –ou tenta facerse
graciosa a conta dela, que vén sendo o
mesmo– para consagrar a correspondente do español. Non ten importancia,
dirán algunhas persoas, pois
só se trata dunha brincadeira inocente. Non parece tal,
xa que se está a transmitir a
idea de o galego non posuír
léxico propio e de precisar
acudir ao do castelán, ao
mesmo tempo que se ridiculiza implicitamente todo o
proceso de estandarización
seguido nas últimas décadas. É grave
que isto se faga desde un organismo
que ten por función normalizar a lingua.
Aliás, o presidente da Xunta tamén
interviñera naquela altura no Parlamento para dar conta dunha medida do seu
goberno tendente a abaratar a adquisición de cueiros polas familias necesitadas. E utilizou
reiteradamente
a palabra “*pañales” na súa exposición oral, así
directamente, sen
nin
sequera
tentar adaptala á flexión normativa. Embora
logo aparecese
na letra impresa coa forma
galega correcta,
a mensaxe que
chega á xente
é clara: o español é o idioma
importante e o
galego só pode
existir subordi-

nado a el. Que relevantes son estes pormenores! Un galego auténtico –descastelanizado– concede prestixio á lingua e
seguranza e autoestima ás persoas que
son utentes dela. Un galego deturpado
degrada unha e outras.
Ben certo é que isto acontece no
plano oral e que, polo contrario, na escrita se ten avanzado moito na consolidación dun modelo de lingua culta e
de calidade, tanto na prosa administrativa como na lingua literaria. A nos centrarmos nesta, nos últimos anos publicáronse en galego obras de
valor con boa calidade da
lingua en termos xerais. No
entanto, e a pesar de talvez
moitas pasaren pola revisión lingüística de persoas
expertas na materia, aínda
se observa a presenza reiterada dalgúns trazos que
restan méritos a esa valorización positiva, como mostran estes
exemplos reais: problemas co uso da
preposición “a” nas perífrases (“*comeza chover”), mal uso dos pronomes
te e che (“nós *fallámoste”, “ese rapaz
non *te convén”, “*atareiche a min cun
cabo”), colocacións inadecuados dos
clíticos (“todos os momentos *sonche
así”, “disque *espetoulles aquilo”), uso
incorrecto de “a” con CD (“agarrar do
pescozo *ás pobres ocas”, “por escarnecer *a un patricio”, “onde se castiga
*aos criminais”), ausencia inadecuada
do artigo con “todos/as” e “ambos/as”
(“*de todas partes”, “*de todos xeitos”,
*ambas mulleres”) etc.
Porén, mellorouse bastante no uso
do infinitivo flexionado –non tanto no
do futuro de subxuntivo, que en moitos casos non se utiliza ou se fai mal– e
elimináronse moitos dos españolismos
antes vigorantes, de modo que en xeral
podemos dicir que a lingua escrita hoxe
dominante é bastante máis digna e de
maior calidade, embora haxa marxe de
mellora. O problema máis grave está na
oralidade, onde tamén faltan modelos
públicos de calidade que prestixien o
idioma. Eis unha tarefa aínda pendente
e que urxe.

MELLOROUSE BASTANTE
NO USO DO INFINITIVO
FLEXIONADO, NON
TANTO NO DO FUTURO
SUBXUNTIVO

A Mesa exixe

A asociación deixa
A Mesa pola
Normalización
Lingüística exixe a
dimisión da valedora
do Pobo, Milagros
Otero Parga, por un
novo desprezo por
parte da responsábel
desta institución ante a
vulneración de dereitos
lingüísticos.

A

Mesa recibiu un novo
escrito da valedora do
Pobo no cal se xustifica a deturpación dos
nomes de núcleos de poboación
e demais topónimos “cando sexa
necesario e a efectos de identificación”. Isto atenta contra o
artigo 10 da Lei 3/1983 do 15 de
xuño de normalización lingüística
que especifica que “Os topónimos de Galiza terán como única
forma oficial a galega”, así como
que estas denominacións son as
legais a todos os efectos. Outra
da normativa que incumpre esta
resolución da valedora é o decreto Decreto 219/1998, do 2 de
xullo, onde aparecen as formas
toponímicas xenuínas e oficiais
correspondente ás entidades
de poboación das provincias de
Pontevedra.
Esta é unha nova mostra de
desprezo e racismo lingüístico da
responsábel da institución, pois
xa se produciron casos de vulneracións de dereitos lingüísticos
que, lonxe de ser investigados
pola valedora, contaron co seu
amparo.
Lonxe de rectificar, a valedora
afonda nos ataques á lingua propia de Galiza, xa que xustifica que
o galego non vale para a norma-
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e a dimisión da valedora do Pobo

ará de tramitar cuestións de lingua con esta institución

tiva de tráfico. A iniciativa da Garda
Civil de Gondomar e da propia valedora acaban de eliminar varios sinais de tráfico que levaban anos en
galego sen que isto xerara ningún
tipo de problema agás para a propia
Garda Civil e a valedora do Pobo.
Cabe destacar que a Carta europea
das linguas rexionais e minoritarias
establece no seu artigo 10 que “as
autoridades locais dos territorios
nos que exista lingua propia deben
fomentar o uso da lingua na administración”.
Gondomar
A Mesa pola Normalización Lingüística xa solicitara ao Ministerio
de Interior a apertura dunha inves-

tigación para determinar e depurar
as responsabilidades nos casos de
ataques sistemáticos e persecucións ao uso do galego producidos
na cuartel da Garda Civil de Gondomar.
A actitude contra a lingua propia
e cooficial en Galiza neste cuartel é
reiterada, no verán de 2015 a Mesa
fixo pública unha queixa pola negativa do posto da Garda Civil a atender
unha denuncia de roubo por estar
feita en galego, que derivou nunha
simples desculpa por parte da Comandancia de Pontevedra que, porén, recoñeceu os feitos.
O último ataque e desprezo pola
utilización da lingua galega produciuse nos últimos días ao se solicitar
Concentración diante do
despacho da valedora do Pobo o
18 de outubro do 2017.

desde o corpo policial unha sanción
ao Concello de Gondomar por usar
o galego nos sinais de tránsito.
Antecedentes
Para a Mesa a actitude da Garda Civil e
da valedora non son novas. No primeiro caso chegaron a deixar de tramitar
unha denuncia por estar realizada en
galego, no segundo chegou a denegar
amparo a unha nena de 9 anos que sufriu abuso de autoridade dun profesor
por escribir Galiza nunha redacción.
Neste caso, a valedora ampara un
cuartel da Garda Civil onde se discriminan cidadáns por falaren na súa lingua facendo xustamente o contrario
da súa función.
A valedora actúa nas cuestións

relacionadas coa lingua galega cunha visión ideolóxica e sectaria empregando a institución para atacar e
desprestixiar o uso do galego. Foi por
iso e por outras queixas que a valedora rexeitou polas que A Mesa pediu a
súa demisión hai unha semana.
A valedora está a converter en
inútil a institución que representa,
limitándose a xustificar a acción dos
poderes públicos en moitas ocasións con máis vehemencia e rotundidade que os mesmos poderes público. Para a Mesa, Milagros Otero
actúa como se for unha especie de
curmá do zumosol das institucións,
non só no caso do galego mais si
con maior belixerancia cando se
trata da lingua propia de Galiza.
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Catálogo de Abertos ao Galego
Unha opción válida alén do Nadal, para todo o ano
As empresas de Abertos
ao Galego dirixíronse no
Nadal a todas as galegas
e galegos que aman, usan
e defenden a nosa lingua
para que poidan coñecer
mellor a oferta que hai
no idioma de noso.
Desde Abertos ao Galego
preténdese garantir que
aquelas persoas que
desexan agasallar en
galego poidan dispoñer
dun amplo catálogo con
produtos que van desde
libros a pezas de vestir,
pasando por bonos de
masaxes ou produtos de
alimentación e moitas
máis.

O

Catálogo de Abertos
ao Galego ten na súa
primeira páxina un decálogo con razóns para
apoiarmos un consumo responsábel co galego, no cal se lembra
que todas as decisións que tomamos como consumidoras e consumidores teñen implicacións e que
as empresas que apostan polo
galego fano dun xeito consciente, cunha aposta polo propio, pola
calidade e pola proximidade. Así,
asumir un consumo responsábel
co galego é tamén apoiar empresas que asumen a súa responsabilidade social.
Para reflectir con datos obxectivos a situación na que se atopa
a lingua galega, a Mesa presentou
un informe sobre a situación do
galego nun ámbito prioritario, o da
infancia, concretamente analizando a dispoñibilidade de xoguetes
en galego. Maceira, acompañado
da autora do informe, Sonia Calo,
denunciou a precaria situación da
lingua galega nestes produtos, pois
unicamente o 0,6% dos
xoguetes teñen opción
de galego, porcentaxe
que cae até o 0,38% no
caso dos que só están
en galego, do total de
24.700 produtos analizados.
O obxectivo principal deste estudo é o de
analizar a situación da
lingua galega na ampla variedade
de xogos e xoguetes dispoñíbeis
en Galiza. Preténdese así poder
dar a coñecer cal é a situación lingüística nun sector fundamental
para a infancia.
Este informe reflicte a preocupante situación da nosa lingua.
Isto é consecuencia da ausencia
de lexislación que garanta os dereitos lingüísticos dos consumidores e das consumidoras.
A lingua do contido é importante porque fai referencia ao de-

reito das crianzas galegofalantes
a xogar na súa lingua e aos non
galegofalantes a tomar parte da
lingua e a cultura do país de maneira plena.
O estudo estrutúrase, fundamentalmente, en tres grandes bloques: a lingua ou linguas nas que
podemos atopar os produtos; a
clasificación deles segundo o contido; e a finalidade e as partes dos
xogos e xoguetes onde podemos
atopar os idiomas empregados.
En canto á metodoloxía utilizada, poderiamos falar principalmente de dúas:
- A análise pormenorizada das
páxinas web oficiais de cada marca estudada, indo caso a caso para
observar, distinguir e situar nas diversas subdivisións utilizadas neste estudo.
- O procesamento de datos e a
análise estatística para cuantificar
e reunir os produtos analizados
conforme as variábeis utilizadas
neste estudo.
A presenza do galego nos xogos e xoguetes é practicamente inexistente,
tanto no referente ao
contido onde non hai
ningún como á etiquetaxe e ás instrucións.
Hai quen xustifica
a nula oferta en galego con que non teñen
suficiente
demanda,
pero se miramos a
cantidade, presenza e dispoñibilidade destes produtos, é moi baixo,
hai poucas opcións, na gran maioría bonecas; poucas tendas, maiormente véndense en web; e ademais
están invisibilizadas, son páxinas
online pouco coñecidas e difíciles
de atopar se non se coñecen de
antemán. Debido a isto preguntámonos, é realmente un problema
de demanda?
Como conclusión podemos dicir que é máis que un problema
de demanda, é unha cuestión de

SÓ O 0,6% DOS
XOGUETES TEÑEN OPCIÓN
DE GALEGO DO TOTAL
DE 24.700 PRODUTOS
ANALIZADOS

Desde libros ata pezas de vestir,
merca en galego todo o ano.

falta de igualdade de condicións,
se houbese en galego os mesmos
que hai en castelán, que elixirían
os consumidores e consumidoras? O problema radica en que,
en desigualdade de condicións (é
dicir, practicamente sempre), non
se piden activamente.
Non obstante, é tamén unha
cuestión de sensibilidade lingüística. Os fabricantes e comerciantes con pouca sensibilidade
lingüística non inclúen o galego
porque non facelo non lles fai
perder venda e isto comporta que
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Lingua nos xoguetes
Nº de xoguetes analizados: 24.706
Nº de xoguetes en galego: 148 (0,6%)

se os consumidores e consumidora
non poden elixir, seguirán comprando en castelán.
Isto é fundamentalmente unha
cuestión social, temos tan interiorizado que os xogos e xoguetes, como
tantos outros aspectos da vida, son
en castelán, que forman parte da
nosa normalidade. Porén, se o compararmos con outras realidades
lingüísticas similares móstrasenos
que a situación mellora de existiren
medidas que garantan a presenza
da lingua galega en igualdade coa
castelá.

Agora ben, cómpre un goberno comprometido coa lingua, tanto nos xogos e xoguetes como en
todos os demais aspectos da vida.
Un goberno que apoie os fabricantes de xogos e xoguetes en galego, que poña medios para visibilizar as empresas que apostan pola
nosa lingua e que conceda axudas
para que as empresas usen o galego. Mais mentres isto non ocorre
a sociedade é a que fai posíbel os
avances para a lingua galega e facela realmente unha lingua normalizada no uso.

Analizáronse máis de 24.000 xoguetes.
Só 148 estaban en galego.
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O País das Letras é un material didáctico para coñecer a historia da literatura
galega. Conta tamén cun póster a cor de 49 x 70 cm e un despregábel con
información de escritoras, escritores e personaxes literarias. PVP: 12’50€

País das Letras
Póster xigante para colorear
A Mesa pola Normalización Linguística
quere contribuír a ofrecer materiais para o
público infantil e xuvenil en galego. Para isto,
editamos o póster xigante para colorear País
das Letras. Acompáñase dun despregábel con
información para que mentres pinten busquen
as escritoras, escritores e personaxes literarias
do País das Letras.

E

ste material ten como obxectivos divulgar a cultura, historia
e a lingua de Galiza, fomentar a lectura en lingua galega para
avanzarmos no proceso de normalización lingüística, difundir
a literatura galega entre a xente nova e proporcionar materiais
atractivos en galego.
Dimensións: 100 x 70 cm
Ilustración: Miguel Cuba Taboada
PVP: 11’90€
Descontos socias/os 20% e para non socias/os un 5% se mercas na
tenda online da Mesa.
Gastos de envío gratuítos.
Idade recomendada: a partir de 3 anos.

