
 
Sobre o Decreto do Galego 

 
- O PP apreséntao como o decreto do plurilingüismo.  
Non hai tal plurilingüismo. O que hai é un avance claro cara ao 
unilingüismo e castelán. 
Na súa aplicación práctica, vaise pasar do 50 por cento en 
galego-50 por cento en castelán ao 70-30 en favor do 
castelán. 
O do inglés é unha cortina de fume para despistar. 
Como o propio decreto admite, non vai haber recursos para financiar 
a introdución do inglés, muito menos se temos en conta que o PP 
reduce os orzamentos para o ensino público. 
A introdución do inglés en condicións precarias (véxase o esperpento 
orquestrado polo PP valenciano coa asignatura de Educación pola 
Cidadanía) pode mesmo disparar o fracaso escolar. 
 
- O PP traslada que non hai conflito na rúa. 
O que hai na rúa é que o galego está nun claro retroceso. 
Non hai cinema en galego, nen tribunais en galego, nen xornais en 
galego. 
É O PP QUEN CRÍA O CONFLITO AO RACHAR O CONSENSO DO PLANO 
DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE 2004, VOTADO NO 
PARLAMENTO POR FEIJÓO. 
É O PP QUEN CRÍA O CONFLITO AO RETIRAR A ÚLTIMA HORA O SEU 
APOIO AO DECRETO VIXENTE, DESPOIS DE CHEGAR A UN PRINCIPIO 
DE ACORDO CO GOBERNO ANTERIOR. E RETIRA O SEU ACORDO POR 
ORDES DE GÉNOVA E PARA AXITAR E MANIPULAR CUN ASUNTO TAN 
DELICADO COMO O DA LINGUA. 
É O PP QUEN CRÍA O CONFLITO AO MENTIR SOBRE O GALEGO.  
E MINTEN DÚAS VECES. 
MENTIRON AO FALAR DA IMPOSICIÓN DO GALEGO. 
E MINTEN AGORA AO DEFENDER QUE ESTE DECRETO VAI GARANTIR 
A PLENA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN TRES LINGUAS. 
NON VAI GARANTIR MÁIS QUE A REDUCIÓN DO ESPAZO QUE O 
GALEGO OCUPA NO ENSINO. CO PP VAI HABER MENOS GALEG O NO 
ENSINO. ESA É A REALIDADE. 
 
 
 
- O PP argumenta que cumpre un mandato electoral. 
ESQUECE FEIJÓO QUE O PP OBTIVO O 47 POR CENTO DOS VOTOS, O 
CAL SIGNIFICA QUE CANDO MENOS UN DE CADA DOUS ELECTORES 
NON APOIAN AS TESES DO PP SOBRE O GALEGO. 



Alén diso, miles de votantes do Partido Popular non concordan coa 
política de ataque ao galego de Feijóo. 
Feijóo está preso dos compromisos que adquiriu en campaña con 
sectores extremistas, felizmente minoritarios na sociedade galega, 
que teñen como obxectivo a erradicación do galego. 
NON HAI POR TANTO TAL MANDATO. 
 
- Os dereitos dos pais. 
A opinión dos pais nunca pode ser vinculante. 
Os propios Tribunais Supremo e Constitucional teñen sentado xa 
doutrina ao respecto. Non existe o dereito dos pais a elixiren a lingua 
de escolarización dos seus fillos, porque iso nos levaría ao absurdo e 
faría a escola inxestionábel.  
Os que teñen que opinar son o conxunto dos cidadáns e para iso 
están os poderes democráticos que os representan. Feijóo elude a 
responsabilidade para traspasar o problema aos pais. 
 
- O PP incumpre a Lei de Normalización Lingüística.  
O Goberno Feijóo fai historia porque se converte no primeiro Goberno 
que lexisla contra a lingua propia do País. 
Faino incumprindo o artigo 12 da Lei de Normalización Lingüística que 
estabelece a progresividade no uso do galego no ensino. 
Aquí non hai progresividade, aquí hai regresión, quer do ponto de 
vista cuantitativo (do 50 ao 30 por cento) como cualitativo (as 
troncais poderían mesmo ser as dúas en castelán, na ESO). 
 
En conclusión: 
O decreto ten suscitado un enorme rexeitamento soci al. A práctica 
totalidade dos axentes que constitúen a comunidade educativa están en 
contra, ben como tamén o está a Real Academia Galega, e as rúas 
téñense manifestado con clareza tanto o 18 de Outubro como o 
mesmo día en que se aprobou o propio decreto, coa concentración de 
Queremos Galego en Santiago. 
 
O Goberno ten que retirar o decreto. Non lle queda outra. Do contrario, 
estaríase situando contra o criterio da maioría soc ial e contra as 
propias obrigas que lle marca o Estatuto (a defensa  e promoción dos 
nosos sinais de identidade, a comezar pola lingua).  
Debe voltar á senda do consenso. Manter o decreto actualmente 
vixente, o aprobado en 2007. Respectar o Plano e a Lei de 
Normalización Lingüística e restituír a proba de galego no acceso á 
función pública. 


