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• Elaboración de materiais específicos para a acollida lingüística de estudantes de fóra do sistema universi-
tario galego.

• Introdución nos órganos de participación universitaria estatais de criterios que valoren a realidade plurilin-
güística do Estado na política científica estatal.

V.3. Lingua 
 
A acción do Goberno galego na lexislatura 2005/09 en materia de normalización do noso idioma caracteri-
zouse por tépedos avances ligados a consellarías gobernadas por nacionalistas. O que debería ter sido un 
cambio transformador á hora de enfrontar as necesidades do galego para avanzar no uso social quedou 
restrinxido a certas medidas inconexas que non determinaron modificacións substanciais con respecto á 
situación de minorización social da nosa lingua.

Esta situación foi debida en gran parte á actitude pasiva, de inanición total e mesmo ás veces contraprodu-
cente, da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Este órgano non cumpriu ningún dos obxectivos marca-
dos para que o Goberno galego tivese enfiado un novo camiño na política lingüística. A SXPL non adoptou 
ningunha iniciativa tendente, cando menos, a avanzar no cumprimento dos obxectivos marcados no PXNL, 
en coordinar actuacións transversais no Goberno galego e mesmo se amosou indolente para enfrontar 
polémicas sobre a lingua, como a aplicación do Decreto 124/07 sobre as materias en galego no ensino, as 
campañas de descrédito sobre a situación social do galego, as manifestacións do Valedor do Pobo etc. Isto 
supón unha lexislatura practicamente perdida que cómpre recuperar impulsando a SXPL para que cumpra 
os obxectivos para o que foi creada.

O obxectivo fundamental do BNG é normalizarmos a situación da lingua e  estendermos a toda a sociedade 
o uso do galego. A política lingüística do BNG terá como obxectivo estratéxico reconducir a tendencia ao 
abandono do idioma por parte das novas xeracións, atendendo fundamentalmente á transmisión da lingua 
no ámbito familiar. Así mesmo orientarase a acción de goberno ao impulso oral e escrito en todos os ámbi-
tos sociais e institucionais. Polo tanto, as grandes liñas de actuación xirarán sobre os seguintes eixos: 
• O BNG impulsará para o galego a igualdade xurídica co castelán no marco do Estatuto de Nación para 

Galiza. 
• O BNG desenvolverá as accións precisas para o cumprimento dos obxectivos marcados no Plano Xeral de 

Normalización Lingüística como paso inicial de normalización social da lingua.
• Desde o Goberno galego o BNG deseñará as medidas necesarias para evitar o deterioro do sistema lin-

güístico do galego. 
• O BNG impulsará o proceso de normalización, e a súa visibilidade, no seo da Administración autonómica.
• Desde o Goberno galego, o BNG velará polo labor positivo que deben exercer os medios de comunicación 

en relación coa promoción e emprego do idioma galego.

V.3.1. Lingua e administración 
 
Dificilmente podemos demandar á sociedade a súa participación nos procesos de normalización lingüística 

se a mesma Administración non se expresa con normalidade e corrección en todas as súas actuacións, 
orais e escritas, na lingua do país. Este obxectivo normalizador é prioritario na acción do goberno do BNG 
e irá acompañado de cantos procesos de formación e integración lingüística sexan precisos. Este com-
portamento lingüístico normalizado debe atinxir tanto aos cargos políticos como ao persoal da Adminis-
tración en todas as áreas de goberno, en todas as actuacións administrativas e en todos os ámbitos de 
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actuación política. A normalización é un compromiso de todo o goberno e non unha materia, en exclusiva, 
dun departamento ou organismo. Así, a acción do BNG concretarase  nas seguintes medidas:

• Impulso decidido á política lingüística desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística, convertendo a esta 
no axente encargado de dinamizar a normalización do idioma tanto no propio Goberno galego como na 
sociedade.

• Creación dunha rede estruturada e coordinada de Servizos de Normalización Lingüística de carácter 
territorial, dotada de lingüistas, sociólogos e persoal de intervención social como entidades encargadas da 
coordinación das actuacións en materia de normalización lingüística, adecuándoas aos diferentes contex-
tos sociolingüísticos. O Goberno galego coordinará co resto das administracións, nomeadamente coas 
institucións municipais, os procesos específicos de normalización lingüística.

• Impulso a unha verdadeira estrutura nacional consorciada que concite e coordine os esforzos das dife-
rentes administracións públicas e entidades privadas, que represente o esforzo e a corresponsabilización 
colectiva no proceso de normalización lingüística. 

• Formación e capacitación do persoal en materia de lingua, en relación co desempeño do seu exercicio, así 
como a prestación de ferramentas técnicas e servizos informáticos actualizados na nosa lingua.

• O persoal dependente da Xunta de Galiza acreditará o uso do idioma galego, oral e escrito, para o acceso 
ao desempeño da súa función. O catálogo de postos de traballo farase tendo en conta o obxectivo norma-
lizador. O galego será a lingua habitual dos e das traballadoras da Administración galega, na súa relación 
coa cidadanía.

• Impulsar a Comisión Interdepartamental para a Normalización Lingüística encargada da planificación 
lingüística na Administración.

• Demandar das administracións española e europea a utilización da lingua propia nas súas actuacións en 
Galiza. 

• Estabelecer como preceptivo o emprego do idioma galego en canta actividade de institución ou empresa 
pública ou privada sexa subsidiada con fondos públicos xestionados polo poder político galego. Sobre 
todo, no que atinxe aos medios de comunicación, estabeleceranse criterios de emprego da lingua como 
mecanismos de difusión do uso do idioma.

• Polo que respecta á toponimia, o Goberno galego fará cumprir a lei aos concellos e ao resto de adminis-
tracións que a conculcaren, no referido á denominación correcta do municipio. Do mesmo xeito, velarase 
polo cumprimento da legalidade nos medios de comunicación, empresas de transportes, axencias de 
publicidade e calquera outro servizo que utilizar oralmente ou por escrito os nosos topónimos. 

V.3.2. As tecnoloxías da información e a comunicación 

Conscientes da gran importancia da introdución do galego nas tecnoloxías ligadas á información e a comu-
nicación, o goberno do BNG impulsará as seguintes medidas:
• A adaptación, implantación, distribución, difusión, coñecemento e incentivación de software básico, 

impulsados polo Goberno galego, levarán emparellado o uso do idioma galego.  
• Fomentar a presenza do galego nas novas tecnoloxías e na telefonía móbil, así como o impulso á investi-

gación e difusión de medios técnicos que favorezan o desenvolvemento do galego no eido dos avances na 
información e a comunicación.

• Impulsar o desenvolvemento, difusión e coñecemento de programas e aplicacións informáticas espe-
cíficas, así como de todo tipo de produtos e ferramentas relacionadas co desenvolvemento das novas 
tecnoloxías en lingua galega. Incluirase unha cláusula no contrato cos seus provedores na que se esixa 
como requisito a incorporación do galego.

• Impulsar a creación de contidos en galego, así como a adaptación de contidos xa existentes ao galego en 
soporte dixital. Tamén impulsará a súa difusión e coñecemento. 
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• Impulsar a creación e consolidación dunha industria da lingua propia que permita a plena e rápida incor-
poración do galego ao novo mundo que están creando os adiantos tecnolóxicos (demótica, web semánti-
ca e intelixente etc.) tanto no referido aos continentes como aos contidos. 

• Apoiar a investigación básica do noso idioma, piar indispensábel para as citadas actuacións. 

V.3.3. Lingua e mocidade 

Estas son as medidas que impulsará o goberno do BNG para normalizar a nosa lingua entre a xente máis 
nova do país: 
• Afrontar unha programación plurisectorial que atinxa tanto os ámbitos familiar e educativo como o do 

lecer, para abordar desde diferentes prismas o problema específico da desgaleguización das xeracións 
máis novas. 

• Pór en marcha as estratexias precisas para acadar unha actitude positiva na mocidade galega cara ao 
galego, no camiño de acadar o uso maioritario do idioma por parte das xeracións máis novas.

• Elaborar e pór en práctica un programa integral de galeguización do contorno familiar, concienciando da 
necesidade do uso do noso idioma, e desenvolvendo campañas que teñan en conta os diferentes contex-
tos e prácticas sociolingüísticas existentes na realidade social galega. 

• Aplicar o Decreto 124/07 en materia de lingua no ensino. Así como toda lexislación vixente en materia 
lingüística de cara a evitar a ruptura interxeracional no emprego da lingua. Partindo da lexislación actual, 
o Goberno galego desenvolverá no mundo do ensino un proceso decidido, concreto e temporalizado de 
galeguización progresiva da actividade docente, estabelecendo a gradualidade temporal, dedicando os 
recursos económicos e humanos precisos e incentivando aqueles centros que protagonicen un impulso 
salientábel na normalización da actividade escolar. En concreto impulsaranse as seguintes accións: 
a. Os catálogos de postos de traballo e concursos de traslado terán en conta o perfil lingüístico preciso 

para o proceso de galeguización antedito. 
b. Potenciación dos equipos de normalización dos centros educativos, estabelecendo a súa coordinación 

local, comarcal e nacional, como axentes fundamentais de dinamización da política lingüística galegui-
zadora. 

c. Subscrición de convenios coas universidades galegas para impulsar os procesos de normalización 
lingüística na docencia nas diferentes Facultades e Escolas Universitarias. 

• Poranse en marcha as medidas necesarias para que desde os diferentes departamentos gobernamentais 
que afecten á música, aos espectáculos, ao cinema, á televisión, á literatura, aos deportes, á informática 
etc., exista a prioritaria coordinación para a promoción do idioma galego. 

V.3.4. Lingua e medios de comunicación

Para impulsar a presenza do galego nos medios de comunicación, o BNG adoptará as seguintes medidas de 
goberno:
• Garantir a introdución crecente da nosa lingua nos dominios do audiovisual, cine, e todos cantos soportes 

de comunicación viñeren ditados pola súa introdución social.
• Garantir que os medios de comunicación públicos galegos cumpran coa súa obriga legal de utilización 

do galego para a totalidade da súa programación e prescribirá o seu uso na publicidade. Así mesmo, 
promoverá a presenza normalizada do galego nos medios privados a través de medidas de fomento e do 
estabelecemento de cotas mínimas de uso do galego nos medios audiovisuais de ámbito local e nacional.

• Manter o idioma na programación da radio e da televisión do país como lingua vehicular normal, reducin-
do a casos excepcionais e debidamente xustificados o emprego de profesionais carentes de competencia 
lingüística en galego.
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• Potenciar a utilización do galego co aumento da produción propia, na procura da potenciación do sector 
audiovisual do país, favorecendo o uso do idioma do país.

• Apoiar aos medios de comunicación privados, en calquera tipo de soporte, no mesmo grao e proporción 
en que tiveren o galego como lingua vehicular.

• Estabelecer cotas mínimas de emisión en galego non inferiores ao 40% para as emisións de radio e de 
televisión de ámbito local ou nacional.

• Impulsar a distribución en galego de todo tipo de material audiovisual de interese.

V.3.5. Lingua e economía

O Goberno galego impulsará a extensión da nosa lingua nas relacións laborais, comerciais e empresariais. 
Así mesmo, manterá unha atención especial á promoción do noso idioma na actividade económica do país, 
mediante convenios bilaterais cos diferentes axentes representativos, con incentivos e axudas á galeguiza-
ción plena, tanto no que atinxe á actividade comercial como industrial. 

V.3.6. Lingua e deporte 

Como fenómeno social de primeira orde, o deporte debe converterse nun dos ámbitos de especial atención 
na normalización lingüística de Galiza. Deste xeito, a Xunta de Galiza potenciará a utilización do galego nas 
celebracións e espectáculos deportivos, vinculando a súa colaboración con clubs e federacións á utilización 
do galego e aos programas de galeguización no mundo deportivo. Así mesmo, pularase desde o Goberno 
galego por que  nas actividades das escolas deportivas dependentes tanto de institucións como de clubs 
deportivos se empregue o galego, sobre todo nas escolas de base.

V.3.7. Lingua e cultura

A cultura galega é aquela que se expresa na lingua do país. O Goberno galego promoverá a plena normaliza-
ción do idioma nos programas culturais directamente xestionados pola Administración e condicionará o seu 
apoio a todo proxecto cultural ao cumprimento dos obxectivos normalizadores fixados pola administración 
lingüística. Así, fomentarase a produción e a distribución de produtos culturais en galego nos máis variados 
soportes e destinados a todo tipo de públicos.

V.3.8. Lingua e xustiza 

O goberno do BNG promoverá as medidas necesarias para que o galego se converta en lingua normal da 
administración de Xustiza, impulsando o coñecemento e o uso do galego por parte dos/as funcionarios/as e 
impedindo a discriminación lingüística nas actuacións xudiciais. Defenderase a modificación da LOPX co fin 
de que os xuíces e maxistrados teñan o deber do coñecemento do galego para desenvolveren a súa función 
no territorio galego. 

V.3.9. A relixión, en galego 

A Xunta de Galiza subscribirá convenios coas diferentes confesións relixiosas presentes no noso país, co 
fin de estabelecer os programas específicos que garantan a utilización normal do noso idioma nas súas 
celebracións relixiosas e no resto da súa actividade pública. 
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V.3.10. A galeguización, dereito de inmigrantes e emigrantes retornados 

Dentro das medidas de integración e normalización social das persoas inmigrantes e emigrantes retor-
nadas, o goberno do BNG ofreceralles os programas formativos necesarios, nomeadamente no ámbito 
laboral, para a súa plena integración lingüística. 

V.3.11. A reintegración cultural no mundo Galego-Portugués como factor normalizador 

O goberno do BNG manterá unha política activa de intercambio e promoción de produción cultural entre 
Galiza, Portugal e o resto dos países de expresión galego-portuguesa, na procura da normalización e inter-
nacionalización da cultura expresada no noso idioma. 

V.3.12. A normalización do galego alén das fronteiras administrativas

O goberno do BNG defenderá a promoción e normalización do noso idioma, dentro do actual marco legal, a 
través da subscrición de convenios coas administracións competentes na Seabra, no Bierzo, e na comarca 
do Eo e do Navia. 

En todo caso, o goberno do BNG velará polo cumprimento do estipulado na Carta Europea das Lingua 
Minoritarias. O goberno do BNG promoverá de forma activa o coñecemento e o uso do noso idioma entre 
as comunidades de emigrantes e os seus descendentes nos principais países da emigración galega.
 

V.4. Cultura 

O conxunto dos axentes da cultura galega padeceron, até a pasada lexislatura, dezaseis anos continuados 
de política cultural do Partido Popular, unha política caracterizada pola confusión consciente entre cultu-
ra, espectáculo e propaganda gobernamental, e pola ausencia dun modelo integral de desenvolvemento 
dos distintos sectores. Esta ausencia de modelo e de proxecto non deixou de ser, porén, un modelo en si 
mesmo de facer política, con consecuencias perversas para o conxunto da nosa cultura. Cara aos distintos 
sectores, supuxo a consolidación das políticas clientelares e das solucións particulares, con resultados 
eficaces no seu desvertebramento e desactivación;  cara á sociedade, a substitución encuberta da cultura 
de base pola cultura espectacular –normalmente foránea–  e a confusión entre o traballo cultural público e a 
organización de macroeventos, fastos e conmemoracións de moi dubidoso proveito cultural. 

A herdanza deixada polo PP non foi, como é evidente, un punto de partida idóneo a partir do cal seguir 
construíndo a cultura do país. Sendo conscientes disto, o BNG apostou, desde o seu labor de goberno na 
Consellaría de Cultura e Deporte, por desenvolver un diálogo constante con todos os sectores, pola busca 
de solucións concertadas para os seus problemas urxentes e polo deseño, en paralelo, dun novo modelo 
cultural para Galiza. Tratábase, basicamente, de cumprir co compromiso formulado no programa electoral 
de 2005: “o deseño e a aplicación dunha nova política cultural para Galiza”, fincada nunha concepción pluri-
dimensional da cultura e desde un criterio central de defensa e promoción da nosa identidade. 

A partir destas premisas, o BNG desde a Consellaría de Cultura desenvolveu nestes catro anos un labor 
intenso, coa vontade de construír un novo modelo, integral e estratéxico, de política cultural. Esta vontade 
materializouse, fundamentalmente, en cinco liñas de traballo: 
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Programa electoral 2009

Unha Galicia na que todos contemos

Medidas

Economía Creativa

Desenvolveremos un programa específico de •	
fomento da economía creativa baseado na 
orientación cara á profesionalización, o impul-
so á exportación de bens e produtos culturais, 
o financiamento de emprendedores e infraes-
truturas para start-ups e a axuda ao comercio 
electrónico.

Orientaremos as axudas públicas cara ao •	 fo-
mento da creatividade e a innovación.

Impulsaremos o •	 apoio público ás industrias cul-
turais cara á viabilidade dos proxectos e a recon-
versión das industrias tradicionais.

Política Lingüística

Elaboraremos un •	 Plan Estratéxico de Política 
Lingüística, que delimite as prioridades de ac-
tuación durante a lexislatura, incluíndo os meca-
nismos de avaliación precisos.

Crearemos o •	 Consello Social da Lingua Galega, 
que terá como función escoitar e implicar á so-
ciedade no debate e posta en marcha das liñas 
xerais de actuación na política lingüística.

Fomentaremos os valores do •	 plurilingüismo en 
Galicia, España e Europa, mediante iniciativas 
favorecedoras do diálogo interterritorial.

Colaboraremos co Goberno de España e coas •	
CC.AA. con lingua propia na potenciación do 
“Consejo de las Lenguas”, así como na realiza-
ción de actividades de promoción da diversida-
de lingüística en España e Europa.

Fomentaremos a •	 colaboración estreita con 
aqueles concellos nos que sexa máis necesaria 
unha acción dinamizadora.

Neste contexto, a Cidade da Cultura dotada dun modelo axeitado de xestión, 
dirección e promoción, deberá ser o espazo privilexiado para a interacción en 
Galicia do local e o global e unha plataforma creativa dende a que fortalecer a 
singularidade, a diversidade e o dinamismo dunha cultura galega aberta, plural 
e con presenza internacional.

A lingua é o instrumento de construcción e transmisión da nosa cultura, pero 
tamén é un dos elementos sobre os que se asenta a nosa identidade. O galego,é 
o noso patrimonio singular, como o español é un patrimonio compartido e ás 
institucións e aos cidadáns de Galicia, correspóndelles a responsabilidade de 
garantir e estimular o seu coñecemento e uso a través dun modelo de educa-
ción plurilingüe e aberto.

A nosa lingua é o noso privelixio cultural e identitario. Dúas linguas é un dobre 
privilexio do que moi poucos pobos disfrutan e ninguén pode convertilo nun 
problema. 

O PSdeG-PSOE ten unha concepción da cultura galega que implica accións 
cara dentro e cara fóra. Accións tendentes a fortalecer o tecido cultural ga-
lego; a consolidar as súas estruturas industriais, profesionais e creativas; a 
apoiar a súa plena incorporación á sociedade da información e o coñecemento; 
a difundir os seus produtos e realizacións; a recoñecer, sen sectarismos nin 
prácticas clientelares, a súa pluralidade interna; a estender a súa presenza in-
ternacional. 
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8. EDUCACIÓN E CULTURA 

O continuísmo preside o que atinxe a educación e lingua. Non se 

incrementaron os recursos económicos na porcentaxe do PIB galego e xa que 

logo falla profesorado, non se rebaixan as rateos e non se aborda un plan 

ambicioso que corrixa o fracaso escolar ( fracaso da sociedade para formar o 

seu futuro ). A continuidade preside a aceptación da vampirización do sistema 

educativo galego pola concertada, maioritaria xa nas cidades. O 

desmantelamento DAS unitarias e a non vertebración do espazo rural cun 

plano de equipamento que as faga atractivas para a poboación. O 

incumprimento do decreto de normalización lingüística ( 124/207 que regula o 

uso e promoción do galego ) expresa outras das liñas de continuidade. Ou o 

recente decreto do  bacharelato onde para salvar a relixión , que segue dentro 

da escola e no medio do horario lectivo, sacrifícanse outras asignaturas 

merecentes deste nome para deixar sitio a unha cataquese encuberta. 

 

O sistema universitario galego non chega a  selo en realidade  e no 

marco de Boloña – que a nosa organización rexeita – segue a padecer un 

financiamento insuficiente ( 0,8% do PIB cando o Consello Económico e Social 

esixía alomenos o 1%) e un acentuado localismo, que lastra as potencialidades 

do mesmo. 

 

A xestión cultural padece o lastre da herdanza, cargada dun 

extraordinario simbolismo, do Gaiás, mausoleo na procura de ideas e 

identidade. 
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ENSINO 

ESQUERDA UNIDA reafirma o seu compromiso en defensa dunha escola pública e 

laica  de calidade  como garantía do exercicio do dereito a unha ensinanza con garantías 

para todas as persoas de ser unha escola que procura a igualdade de oportunidades para 

todas as persoas.  

ESQUERDA UNIDA entende que hoxe é posible desenvolver unha acción social e 

lexislativa que revirta a situación actual e permita avanzar propostas a favor dun ensino 

público, científico, democrático e participativo, laico e coeducativo, isto é, unha ferramenta 

para acadar a igualdade social. 

Eixos deste ensino serían a centralidade da escola pública para garantir unha educación 

para tod@s. O desenvolvemento dunha serie de medidas de calidade para a igualdade no 

sistema educativo, o que supón non só a equidade no acceso á educación, senón no 

proceso educativo e na súa culminación, mediante o emprego diferenciado dos recursos, 

ao poner máis onde máis se necesitan (reducción de ratios, atención a diversidade, 

medidas de compensación educativa, o estudio asistido, a apertura de centros fóra do 

horario escolar, o papel das bibliotecas, as aulas multimedia... ). Un marco legal que 

favoreza unha praxe democrática e participativa nos centros de ensino. A defensa dunha 

escola pública laica. A defensa e recoñecemento dos traballador@s que participan na 

educación, e en particular do profesorado. Un ensino comprometido coa lingua galega, 

respectando de forma firme o decreto de normalización lingüística.  

 

As liñas básicas en torno as cales se desenvolven as nosas medidas van desde unha 

firme aposta polo ensino público ata a dignificación do profesorado, pasando por un 

ensino laico e pola progresiva supresión dos concertos educativos coa patronal privada. 
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Política lingüística 
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Política Lingüística 
 

Nos últimos anos, a aprobación do Plan Xeral de normalización nos estertores da era Fraga, 
mal deseñado e pouco eficaz, e nomeadamente a do Decreto do galego no sistema educativo, 
aplicado no curso 07/08, trouxeron o comezo dunha verdadeira, aínda que tímida, política 
lingüística no país, centrada na educación e que ten provocado cativas protestas entre grupos 
afíns á extrema dereita. Por outra banda, o Mapa sociolingüístico publicado no ano 2007 
permite albiscar a situación á que a deriva actual pode levar o noso idioma nun prazo de 30 ou 
40 anos; por vez primeira na historia do país, o galego pode ser a lingua de menos do 50% da 
poboación. De feito, hoxe en día a porcentaxe de menores de 25 anos que teñen como lingua 
inicial -exclusiva ou maioritariamente- o galego non chega ao 10% en Vigo ou Ferrol e non 
acada o 40% en ningunha das outras cidades.  
  
Xa que logo, chegou o momento de que o pobo galego decida o futuro do seu idioma. E dende 
a FPG apostamos por abandonar de vez a pasividade, as actuacións politicamente correctas e o 
malgasto de fondos públicos con erráticos e extravagantes criterios que no mellor dos casos 
crean bandullos agradecidos onde debería haber dinamismo e no peor financian directamente 
medios de comunicación escritos en galego apenas nun miserento 10% e cunha liña editorial 
manifestamente belixerante co idioma. Cun gasto por habitante de 7,2 €/ano en política 
lingüística, con millóns e millóns de euros investidos, teoricamente, na defensa do idioma, non 
se pode negar o rotundo fracaso das políticas de normalización dos últimos 25 anos. É tempo 
de mudanzas. 
  
E as mudanzas deben comezar pola visibilización dunha postura clara a prol do galego, que 
formule planos de actuación con rigor e seriedade e que esixa con contundencia o 
cumprimento da lexislación no tocante aos dereitos lingüísticos dos e das galego falantes ou a 
súa modifación inmediata nos casos en que aínda os mantén en inferioridade. Tamén é tempo 
de intensificar as relacións cos países de lingua portuguesa, de coñecermos a súa cultura de 
primeira man e de apostar definitivamente pola incorporación da lingua portuguesa aos planos 
de estudo do ensino secundario que lle permita ao estudantado rematar o ensino obrigatorio 
con dominio do galego, o portugués, e outros idiomas como o inglés. Fronte á imposición, 
monolingüismo social. Cómpre crearmos unha sociedade orgullosa do seu idioma nacional e 
capacitada para se comunicar con outros pobos e culturas sen peneiras centralistas de 
ningunha caste. 
  
Estas son unha serie de actuacións imprescindíbeis para acadar ese obxectivo: 

1. Elaboración e execución dun plan integral de inmersión lingüística en todos os niveis do 
ensino obrigatorio. 

2. Garantir a efectividade de dereitos lingüísticos para que unha persoa galegofalante se 
poida desenvolver en calquera ámbito e situación da vida social e privada na súa lingua, sen 
renunciar a ela, mesmo nas súas relacións con institucións e entidades non galegas. 
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3. Reformular as subvencións e convenios de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de 
Comunicación. Retirada de apoio a publicacións non escritas en galego maioritariamente e 
mais a propostas alleas á normalización. 

4. Realizar planos de formación urxentes para profesorado, profesionais dos medios de 
comunicación etc., que os capacite para desenvolver o seu labor eficazmente en lingua 
galega. 

5. Controlar o cumprimento do decreto do ensino do galego, con actuacións rigorosas e 
contundentes nos centros privados onde é manifesto o seu incumprimento. 

6. Apoiar a introdución do galego na informática e nas novas tecnoloxías, nunha liña baseada 
no fomento do software libre en galego, da presenza do idioma nas webs do país e nos 
aparellos de telefonía móbil, etc. 

7. Apostar polo achegamento á lingua e á cultura dos países lusófonos. Apoio á recepción 
das televisións e radios portuguesas. Fomento do intercambio, do coñecemento mutuo, que 
remate coa subordinación cultural con respecto do español. 

8. Redeseñar a RAG e mais o ILG para os dotar de maior dinamismo e da capacidade precisa 
para ser o referente nas cuestións xeradas arredor do idioma. 

9. Desenvolver plans de actuación consensuados coas comunidades de galego falantes baixo 
administración das provincias de Asturias, Cáceres, León e Zamora que garantan os dereitos 
lingüísticos dos seus habitantes a todos os niveis. 

10. Crear políticas encamiñadas a implicar a gran maioría da sociedade galega na 
preservación e transmisión do idioma. Actuacións que incidan na importancia de termos 
lingua de noso, como expresión do noso xeito de interpretar a realidade e como ferramenta 
de comunicación imprescindíbel a todos os niveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

GZ pola independência 

Direitos nacionais e lingüísticos 





 
 
 
 
 
 

 
 

A túa xente, a túa terra 

Língua 



7. Língua

A histórica situación do idioma galego como lingua pe-
riférica e a política de xenocidio cultural contra o ga-
lego practicada polo réxime franquista xeraron unha 
situación na que empregar o idioma galego era un 
atranco para ascender na escala social. Coa chegada 
da autonomía houbo cambios de xeito parcial nas novas 
institucións galegas, mais na administración do Estado 
en Galicia, no Poder Xudicial,  Forzas de Seguridade do 
Estado e en moitos dos concellos persiste o tratamen-
to diglósico cara ao galego. Todo elo ten contribuído 
a que a día de hoxe o galego estea considerado pola 
UNESCO como idioma en risco de desaparición de non 
se reverter a actual tendencia de perda de falantes 
nas xeracións máis novas.

Desde Terra Galega cremos e apostamos por unha Ga-
licia bilingüe de verdade, lonxe de extremismos e po-
sicións radicais. Por unha Galicia onde convivan sen 
problemas cidadáns castelánfalantes, galegofalantes e 
bilingues. Na que todos teñamos o dereito a usar e o 
deber a coñecer ambas linguas. En condicións de igual-
dade. Unha Galicia na que a presenza de ambas linguas 
estea equiparada tanto no ensino como nos medios de 
comunicación. E como primeiro paso para lograr esa 
Galicia defendemos o cumprimento da Lei de Norma-
lización Lingüística aprobada por unanimidade polas 
tres forzas políticas con representación no Parlamento 
de Galicia na última lexislatura de Manuel Fraga no 
poder.

Consideramos que o problema lingüístico en Galicia é 
artificial, importado doutros lugares, e por suposto to-
talmente falaz na afirmación de que o castelán está 
en perigo no noso país. Neste senso a actuación de de-
terminados grupos dirixidos dende Madrid e apoiados 
por certos sectores do PP e do PSOE está a facer moito 
dano á nosa lingua polo que esiximos destes dous par-
tidos un posicionamento claro na defensa do galego ou 
no contrario. Tamén o BNG é culpable de que este con-
flito artificial medre debido á súa intransixencia neste 
tema que debe ser de consenso.
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de un programa ambicioso para Galicia, que pretende situar a ésta en una posición 
privilegiada de desarrollo armónico y cooperativo con el resto de las Comunidades que 
integran España y con el resto de un mundo crecientemente globalizado. También 
lucharemos por lograr mejoras que aumenten la calidad democrática de nuestras 
instituciones, y por evitar la corrupción y los gastos superfluos (tantas veces destinados 
a la consecución de clientelismo), más aún ahora que nos encontramos en una situación 
económica muy delicada. Unión, Progreso y Democracia es la única opción de voto 
realmente útil, porque sólo la irrupción de este partido puede romper el statu quo 
parlamentario que garantiza a los nacionalistas la consecución de sus fines. Les 
invitamos a que lean nuestras propuestas y a que, si participan de los contenidos de este 
programa, nos otorguen su confianza para apostar decididamente por el progreso. 

 
 
 

II  La lengua: un problema artificial 

 

1 La actual situación lingüística. 
 

a) Una injustificada imposición. 
 

El art. 5.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia (6 abril de 1981) dice: “El 
gallego es la lengua propia de Galicia”. Al establecer esta premisa, queda implícito que 
el castellano es la “lengua impropia”: algo que, evidentemente, es ostensiblemente falso. 
Con este punto de partida, como se podía esperar, surge el afán “normalizador” que se 
sustanció, sólo dos años más tarde, en la Ley de Normalización Lingüística por la que 
los derechos del ciudadano deben supeditarse a los “derechos colectivos” del pueblo o 
la lengua gallega pese al art. 5.4 del Estatuto que dice: “Nadie podrá ser discriminado 
por razón de lengua”.  

Por otra parte, tanto el art. 1 del decreto 247/1995 como el art. 2 del decreto 
124/2007, que desarrollan la LNL, establecen que la lengua utilizada en la 
Administración Educativa de Galicia ha de ser el gallego. Dicha regulación no parece 
tener más objeto que el ya mentado impulso “normalizador” puesto que la LNL (art. 
6.2) establece que “las actuaciones administrativas en Galicia serán válidas y producirán 
sus efectos cualquiera que sea la lengua oficial empleada”. Además, como todos 
sabemos, el mal llamado “decreto del 50%” (al menos el 50%) del 28 de Junio de 2007 
implica en la práctica que el porcentaje de clases en gallego sea del 80% en muchos 
colegios y, en cualquier caso, casi el 75% de las materias que imparte el tutor 
(Matemáticas, Conocimiento del Medio, L. Gallega, L. Castellana, Plástica). Es 
inverosímil que de esta forma se garantice la competencia lingüística en las dos lenguas 
cooficiales, como dice pretender la LNL.  

Cabe señalar que la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias 
(CELROM), ratificada en 2001 por España, dice en su preámbulo:  
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“Subrayando el valor de lo intercultural y del plurilingüismo y considerando 
que la protección y el fomento de las lenguas regionales o minoritarias no deberían 
hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de aprenderlas”.  

Es decir, que la CELROM implícitamente da por hecho que ningún Estado hurta a 
sus ciudadanos la posibilidad de cursar sus estudios en la lengua oficial del Estado. Esto 
es de gran relevancia pues dicho documento es citado con reiteración por los 
“normalizadores” como base legal para justificar las medidas adoptadas a ¿favor? de la 
lengua gallega y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos castellanohablantes. 

Pero las pretensiones normalizadoras no se circunscriben a la educación. Y es que 
el Anteproyecto de Ley de Comercio Gallego en su art. 8 establece que “nadie podrá ser 
atendido incorrectamente por causa de la lengua cooficial empleada” y que “los carteles 
informativos, documentos de oferta de servicios deben redactarse al menos en gallego”. 
Prescripciones que suponen una evidentísima afrenta a la libre empresa y la libertad 
individual. Las sanciones, por otro lado, por el incumplimiento de estas disposiciones 
acarrearían multas de hasta 3000 €. Nosotros proponemos, por el contrario, modificar 
esta disposición en el siguiente sentido: “los carteles informativos, documentos de 
oferta de servicios deben redactarse al menos en español”, dado que ésta es la lengua 
común de todos los ciudadanos. 

 
Las lenguas cooficiales pueden ser “objeto de respeto y protección”, tal y como 

exige la Constitución Española, velando así por el derecho de los ciudadanos a 
utilizarlas. Pero no existe la necesidad de imponer dichas lenguas en ningún ámbito de 
la sociedad y menos a costa de la lengua oficial del Estado. El “respeto y protección” 
exigidos por la Constitución deben traducirse en la presencia de las lenguas cooficiales 
en las actividades que derivan de la Administración y de las instituciones que de ella 
deriven. Pero todo ello sin interferir en el ámbito educativo, comercial o empresarial ni 
en el lógico derecho de cualquier ciudadano a desenvolverse en gallego o castellano en 
su ámbito laboral o privado dado el carácter cooficial de ambas lenguas.  

 

b) La “normalización” como mala praxis política. 
Así pues nos encontramos no ante un problema educativo o un problema 

empresarial, sino ante un problema mucho más global de “mala praxis política”. La 
principal preocupación de algunos políticos parece ser diseñar una sociedad que 
satisfaga sus ambiciones de poder. Primero, la clase política (nacionalista y afines), se 
inventa una necesidad artificial: que la sociedad se desenvuelva en gallego. Un gallego 
que pasa a ser considerado “normal” – y por tanto el castellano pasa a ser “anormal” - 
de acuerdo con un claro proyecto de ingeniería social. Después, se supeditan los 
derechos y la libertad individual de los ciudadanos al “derecho” de una lengua a ser 
protegida. Situación en extremo del agrado de unos nacionalistas que a través de la 
lengua pretenden impulsar, ya desde el propio sistema educativo, el surgimiento de una 
conciencia de nación en la sociedad gallega para después reclamar un Estado propio. 
Como consecuencia de lo anterior, se entra de lleno en conflicto con ordenamientos 
jurídicos nacionales e internacionales con el consiguiente menoscabo de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.  
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La falsedad de este Plan de Normalización Lingüística (PNL) no se limita al 
porcentaje de materia a impartir en un idioma u otro, sino que el objetivo que dice 
perseguir también es falso (y si no lo fuera, el camino para alcanzarlo es completamente 
equivocado). Es falso el objetivo porque dice perseguir el conocimiento pleno de los dos 
idiomas cooficiales en Galicia, pero las medidas adoptadas en zonas gallegohablantes y 
castellanohablantes no guardan ningún tipo de equilibrio. Si nos fijamos, por ejemplo, 
en educación infantil, el PNL garantiza una educación íntegramente en gallego a aquel 
niño que tenga el gallego como idioma materno, pero limita a sólo un 50% la educación 
en castellano a aquellos niños que tengan el español como idioma. O, por poner otro 
ejemplo, ¿por qué en las zonas en las que predomina el gallego no se imparten 
asignaturas como la Historia o Ciencias Naturales en castellano? Se nos responde con el 
simplismo de que el castellano ya se aprende fuera de la escuela, en casa, en la 
televisión… pero, ¿se garantiza de esta manera a los castellanohablantes la adquisición 
de un castellano culto? No es sostenible que el objetivo de tal decreto sea de índole 
lingüística.  

 
Otro aspecto preocupante de esta realidad normalizadora es la imposibilidad de 

desarrollar actividades extraescolares en castellano: impidiendo su uso en concursos 
literarios, revistas escolares, carteles y murales, certámenes musicales, representaciones 
teatrales, etc.  

 
El decreto, pues, resultaba un “avance” en la galleguización de la enseñanza, tanto 

cuantitativa como cualitativamente. 
 
UPyD considera que todo el sistema descrito: 
 
1 - Vulnera la libertad de los sujetos que intervienen en el proceso educativo: alumnos y 
profesores. El citado decreto obliga a ambos a utilizar el gallego como idioma vehicular 
a la hora de expresarse tanto oralmente como por escrito en aquellas asignaturas que 
vienen marcadas por decreto y en aquellas otras en las que el profesor así lo decidiera. 

 
2 - Entendemos que lo más grave de esta situación se refiere a que el citado Decreto de 
2007 viola la libertad individual que permite a cada uno expresarse en su idioma de 
preferencia: en aquel en que la comunicación le resulta más fácil y fluida. No se puede 
sino considerar un claro retroceso democrático impedir que los alumnos escojan su libro 
de texto en su idioma preferente, y que se sancione y expediente a los profesores de 
determinadas asignaturas por impartir sus clases en el idioma en que el pueden 
desempeñar mejor su trabajo. ¿Qué justificación hay para que los profesores de Plástica 
tengan libertad lingüística y los profesores de Historia no la tengan? ¿Acaso los 
derechos no son inherentes a las personas, sino a territorios y a materias? 

 
3 - El decreto ahonda en la línea de flotación nacionalista que padece la escuela. Porque 
si bien el problema parece lingüístico, esto no es más que epifenómeno de una cuestión 
política: el problema de la identidad, la nación. Y es que la galleguización de la 
enseñanza se está llevando a cabo mediante la imposición de un idioma y mediante la 
transmisión de una ideología. El avance normalizador aparece como un avance en el 
medio de expresión (el idioma), mas es, sin embargo, un avance en el fin: crear una 
conciencia de nación. Por ello se impulsa descaradamente una versión nacionalista y 
galleguista de la enseñanza.  
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4 - El decreto instaura un modelo de escuela como un ámbito aparte de la sociedad, en 
la que los derechos que se gozan en ésta, desaparecen al entrar en aquella. 

 

2 Nuestra propuesta lingüística. 
 

1 - Proponemos la derogación inmediata del decreto de 2007 que, en la práctica, ha 
convertido el sistema educativo de Galicia en un modelo de inmersión lingüística en 
gallego en muchos centros.  

2 - Disolución de los equipos de normalización y dinamización lingüística, auténtico 
cuerpo de policía del idioma diseñado para lograr una fiel ortodoxia a los dictados 
nacionalistas. La supervisión del libre ejercicio del derecho al estudio en la propia 
lengua se puede llevar a cabo, en buena lógica, por las asociaciones de padres de 
alumnos. 

3 – Proponemos que todos los anuncios, informaciones y señalizaciones de los 
organismos públicos de Galicia o instituciones sostenidas con fondos públicos estén 
redactados en las dos lenguas cooficiales, al igual que todos los impresos. Esto incluye 
instituciones culturales sostenidas con fondos públicos. 

4 – La derogación del artículo 35 del Decreto Legislativo 1/2008, de 13 marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, en cuanto impone 
la obligación de demostrar el conocimiento de la lengua gallega en todas las pruebas 
selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y en las entidades locales. Proponemos la presencia en la 
Administración de personal de habla gallega dentro del conjunto de funcionarios a los 
que corresponda un determinado servicio, como modo de garantizar el derecho a usar 
esta lengua cooficial por parte de los ciudadanos que lo deseen, sin que el conocimiento 
de dicha lengua pueda en ningún caso exigirse como requisito excluyente o valorarse de 
forma desproporcionada frente a la capacidad, conocimientos e idoneidad exigibles para 
el desempeño de las funciones concretas que sean competencia de la plaza que pretenda 
cubrirse. 

5 – Proponemos que la RTVG realice y difunda programas y contenidos en gallego y 
español, pues, al ser un servicio público, ha de plasmar la pluralidad de la sociedad 
gallega, que es bilingüe. 




