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Xabier López López e Henrique del Río Otero, concelleiros do Bloque Nacionalista 
Galego no Concello de Betanzos, ten a honra de propór ao Pleno da Corporación Municipal a 
seguinte moción de apoio á manifestación do 17 de maio en defensa do idioma galego 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 A celebración do 17 de Maio, Día das Letras Galegas, presenta este ano 2010 
especiais características que reafirman o carácter reivindicativo desta data. Nunca até o 
momento, nos case 30 anos de vixencia do actual Estatuto de Autonomía, un goberno da 
Xunta de Galiza se atrevera a aplicar unha política lingüística tan agresiva e regresiva, 
chegando á vulneración da legalidade vixente e á anulación dos dereitos democráticos no 
ámbito lingüístico. Esta estratexia, deseñada en base á construción dunha monumental 
mentira (a imposición do galego), abrangue a práctica totalidade das consellarías e 
departamentos do Goberno galego, e ten a ver tanto coa imposición de medidas político- 
administrativas que relegan ou exclúen o galego, así como con liñas discursivas e de 
actuación práctica que devalúan e estigmatizan o noso idioma. 

 Así ocorre, singularmente, no caso de ensino. As denominadas “Bases para o Decreto 
do Plurilingüismo” consideran na práctica ao galego como un idioma non apto para o ensino 
das matemáticas, da física, da química ou da tecnoloxía. Mesmo van provocar que milleiros 
de nenas e nenos galegos non teñan dereito durante toda a etapa infantil (até os seis anos) a 
manteren un mínimo contacto coa lingua galega no propio sistema educativo. Perséguese, en 
definitiva, o uso e o contacto co noso idioma precisamente nas franxas de idade máis 
sensíbeis. 

 Esta obsesiva vontade é tamén comprobábel noutros ámbitos: modifícase a Lei da 
Función Pública para eliminar calquera proba obrigatoria en galego nos procesos selectivos 
de persoal, vulnérase a Lei 4/2006 no referente ao uso público do galego por parte de 
membros e altos cargos do Goberno, exclúese o galego das oposicións ao ensino e á 
sanidade, suprímense subsidios á tradución ao galego (caso único no Estado español),  
exclúese o galego de diversas páxinas web oficiais, realízanse campañas institucionais en 
español (Galicia Calidade), instálase sinaléctica en español nas estradas (Xacobeo), e así 
sucesivamente. Mesmo chegan a “enxalzar” a figura de Uxío Novoneira, a quen este ano se 
lle dedica a conmemoración do Día das Letras, traducindo a súa obra ao español. 

 Sofre Galiza, daquela, un Goberno que lexisla e dita normativas co obxecto de reducir 
aínda en maior medida a presenza da lingua galega nos ámbitos máis diversos, que toma 
decisións concretas para residualizalo na propia administración, que vulnera e incumpre a 
legalidade vixente e de obrigado cumprimento, e que pretende inculcar na sociedade os 
peores esquemas de desprezo, de humillación, de anulación colectiva. 

 Por todo isto, o 17 de Maio, Día das Letras Galegas, está convocada unha 
manifestación dos galegos e galegas en defensa do idioma galego, polo que se lle propón ao 
Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 
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1.    Apoiar activamente a manifestación convocada pola Plataforma Queremos Galego 
en defensa do noso idioma e que terá lugar o próximo 17 de Maio, en Santiago de 
Compostela. Con tal fin facilitará o transporte colectivo para aquelas persoas que 
decidan sumarse a esta mobilización social. 

2.    Rexeitar ás “Bases para o Decreto de Plurilingüismo” feitas públicas pola 
Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, e reafirmar o compromiso 
municipal co consenso estabelecido, no ámbito do ensino, no Plano Xeral de 
Normalización da Lingua Galega, aprobado de xeito unánime polo Parlamento de 
Galiza en setembro de 2004. 

3.    Manifestar a adhesión ao texto da “Iniciativa Popular pola Garantía dos Dereitos 
Lingüísticos”, promovida pola Plataforma Queremos Galego. 

 

En Betanzos a 12 de maio de 2010 


