Normalización
Lingüística
MEMORIA DA CONCELLARÍA DE
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2013

CAPÍTULO I. O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
O SNL do Concello de Vigo foi creado en 1989 seguindo o estipulado no artigo 26 do
Capítulo IX da Ordenanza de normalización lingüística do concello aprobada nese
mesmo ano. Este servizo ten delegadas as funcións en materia de normalización
lingüística do concello. Os obxectivos do SNL son:
•
•
•

Conseguir a normalidade lingüística.
Garantir os dereitos lingüísticos da cidadanía.
Recuperar o patrimonio inmaterial galego.

Para a consecución destes obxectivos o SNL planifica as actuacións dinamizadoras e
determina os criterios da política lingüística que asumirá o concello seguindo a
ordenanza, partindo sempre do marco lexislativo existente e da realidade
sociolingüística. Ademais debe xestionar e dirixir:
•

•
•

•

Campañas de dinamización lingüística nos sectores socioeconómico,
socioeducativo, sociolaboral, sociocultural… e nos ámbitos das novas tecnoloxías
da información, especialmente aquelas dirixidas á mocidade e á poboación
infantil.
Actividades tendentes a facilitar o coñecemento da lexislación lingüística: dereitos
e deberes, galeguización de nomes e apelidos...
Actuacións desenvolvidas para un maior e mellor coñecemento da lingua galega e
da súa realidade sociolingüística: obradoiros de lingua, obradoiros de
comunicación oral, obradoiros de dinamización sociolingüística, edición de
léxicos, carteis e outros soportes de difusión terminolóxica…
Actuacións publicitarias tendentes a dar a coñecer o SNL, o seu traballo e ofertar
a súa colaboración. Ademais de garantir a presenza do SNL nos foros de debate,
simposios, seminarios ou congresos que teñan como eixo a dinamización das
linguas minorizadas e/ou minoritarias en situacións de anormalidade lingüística.
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Labor, e fin último, que ha ser participado e transversal, de aí que o Concello de Vigo
artellase mecanismos para contarmos coa sociedade para sabermos da súa opinión,
inquedanzas, suxestións, achegas, e sobre todo, avaliación do traballo desenvolvido
polo SNL. Só coa participación cidadá na planificación da política lingüística,
entendemos que se lexitima este proceso social complexo que é a normalización
lingüística.
1.- RECURSOS DO SNL
•

Recursos humanos

O cadro de persoal deste servizo redúcese a dúas persoas: unha técnica e unha
administrativa.
Neste ano 2013 contouse cunha técnica máis por dun contrato de 4 meses ao termos
unha subvención da Secretaría Xeral de Política Lingüística. A xornada de traballo non
era completa.
Durante os meses de xullo e agosto estivo realizando prácticas neste SNL unha
licenciada en Tradución e Interpretación. Colaborou na produción de unidades didácticas
de inglés-galego para os centros escolares. Asemade elaborou uns folletos turísticos
(galego-inglés e galego-francés)con información sobre a realidade sociolingüística e
cultural de Vigo.
•

Recursos materiais

O orzamento total deste servizo para o 2013 foi de 317.172,04 €, se ben cómpre sinalar
que para o fomento e dinamización da lingua o total foi de 218.800 euros.
O SNL posúe outros recursos materiais entre os que queremos destacar o material
bibliográfico. Sexa este de consulta: libros, manuais de documentos administrativos,
modelos de documentos administrativos e xurídicos, libros de estilo, dicionarios,
vocabularios, atlas... sexa de préstamo: libros de linguaxe administrativa, gramáticas,
dicionarios, léxicos, manuais... mais tamén novelas, vídeos, curtas, filmes... que forman
parte da nosa biblioteca cuxos fondos son prestados tanto ao persoal municipal coma á
cidadanía, colectivos como centros de ensino, asociacións veciñais, culturais...
•

Recursos na rede

Este ano o SNL renovou a súa páxina web para mellorar as eivas e cumprir coas
necesidades coas que nos fomos atopando nestes anos de funcionamento da web.
Entre as melloras e novidades destacamos o servizo de asesoramento “SNL responde”
que permite á cidadanía consultar calquera tipo de dúbida dende a páxina web e obter a
súa resposta en 48 horas.
Por outra banda e para lograr unha interacción máis inmediata e directa coa cidadanía, o
SNL creou un perfil de Facebook onde se recollen os programas, actividades, cursos...
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que ofertamos. Actualízase case a diario, polo que a cidadanía coñece de primeira man
o que facemos no SNL. O perfil leva activo dende marzo de 2013 e acadou xa o millar
de persoas usuarias.
Para informar das actividades, novas, curiosidades... que teñen que ver coa toponimia
creouse o blog “toponimia de Vigo”. Neste blog recóllense textos das persoas que están
recollendo a microtoponimia de Vigo, un labor para o SNL.
2.- FUNCIÓN DO SNL
Partimos da realidade sociolingüística do noso concello, onde o galego presenta unha
realidade ben distinta debidas tanto aos sectores de poboación como á propia xeografía.
Así a mocidade, malia partir dun coñecemento axeitado que a posibilitaría para se
comunicar en galego, apenas o fai, sendo o galego maioritario entre a poboación de
idade máis avanzada. Por outra banda, no rural vigués á lingua de noso ten máis
presenza ca no centro urbano e nas zonas de novos asentamentos e, mesmo, de
segundas residencias. Como non pode ser doutro xeito datos como os referidos orientan
a acción normalizadora deste concello.
Outro dato que consideramos significativo é que a maioría da poboación viguesa
demanda maior presenza do galego e é partidaria de accións normalizadoras. Accións
que considera que han partir, principalmente, da propia administración.
Xa que logo, o Concello de Vigo, a través da Concellaría de Normalización Lingüística,
atende esta demanda social e asemade cumpre co mandato legal (Estatuto de
Autonomía de Galicia e Lei de normalización lingüística) de impulsar a normalización
da lingua galega, velar polo seu uso e polos dereitos lingüísticos das e dos cidadáns.
Analizamos as funcións, e así mesmo, o traballo desenvolvido polo SNL atendendo ao
labor interno (na propia administración, empresas concesionarias, organismos
autónomos) e externo (cara á poboación) e asemade ao traballo orientado á formación e
asesoramento lingüístico, e cara á dinamización da lingua propia de Galicia.
•

Formación

A propia ordenanza municipal recolle que todo o persoal ao servizo desta administración
ha estar habilitado para utilizar as dúas linguas oficiais en igualdade de condicións, tanto
na escrita como no oral.
Esta premisa deixa de manifesto que é o propio persoal do concello quen é responsable
da calidade lingüística das comunicacións realizadas, se ben o SNL será o encargado
último, mais non o único. Tamén deixa entrever xa cal ha ser un dos labores principais
deste servizo: a formación. Así ha actualizar o coñecemento lingüístico do persoal
municipal e pór ao seu dispor recursos e ferramentas lingüísticas (fornecidas a través de
internet, páxina web do SNL ou intranet).
O labor de formación interno do persoal vén sendo realizado a través do Departamento
de Recursos Humanos. O Plan de formación continuada oferta cursos de lingua a
linguaxe galega para o persoal que traballa para esta administración local e organismos
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autónomos.
Neste senso a actuación cotiá do SNL oriéntase ofertar información telefónica,
presencial, por correo electrónico sobre recursos, ferramentas, cursos, actualizacións de
estilo, léxicos... tanto para o persoal interno como para a cidadanía en xeral.
Mais nos programas de dinamización atendemos tamén á formación, mais xa dun xeito
máis perfilado con cursos orientados a un sector determinado ou a unha finalidade
específica.
•

Asesoramento

A corrección de textos, a resolución de dúbidas puntuais, o asesoramento verbo de
criterios de estilo, de redacción... así como asesorar sobre que manuais, dicionarios,
vocabularios... verbo de dos dereitos lingüísticos, accións, campañas... son, asemade, o
día a día deste SNL.
Mais tamén temos unha outra tarefa de asesoramento como é a de darlle esta á
corporación verbo política e planificación lingüísticas, xunto co seguimento e
cumprimento da lexislación lingüística.
Na actual páxina web creouse un apartado de asesoramento directo “SNL responde”
onde o usuario ou usuaria da web pode formular a súa dúbida e enviala directamente
nun formulario habilitado para o dito fin. As dúbidas son respondidas nun prazo nun
superior a 48 horas.
•

Información

É complementaria coas dúas anteriores é ao tempo canle das dúas. Esta actuación
cotiá (interna e externa) versa sobre:
Lexislación lingüística
Dereitos lingüísticos
Cursos e Celgas
Probas de galego
Toponimia e antroponimia (galeguización de nomes e apelidos)
Informes sobre
Lexislación lingüística
Dereitos lingüísticos
Toponimia e antroponimia
Dúbidas lingüísticas
OMNL
Queixas achegadas á Comisión de Suxestións
Validacións de documentación
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•

Dinamización

É o labor que máis transcendencia e proxección presenta no conxunto do traballo do
SNL. A planificación, xestión, execución e avaliación das accións a prol da lingua propia
é a tarefa máis laboriosa e significativa. A dinamización como ferramenta para
acadarmos a normalización da lingua propia en Vigo.
Labor, como xa dixemos, participada pola sociedade, para o cal parte importante do
empeño do SNL é promover e coordinar redes de traballo para fomentar o uso e
coñecemento do galego entre a poboación. Así, establecemos REUNIÓNS periódicas:
trimestrais cos equipos de normalización lingüística dos centros de ensino e coa
Comisión Cidadá de Normalización Lingüística; mentres que o Consello Social da Lingua
ten dúas reunións ordinarias ao ano. Asemade, realizamos xuntanzas puntuais con
determinados sectores para lles presentar actividades, sabermos das súas demandas,
coñecermos a súa actividade neste eido, planificar actuacións conxuntas...
O labor de achegamento, coñecemento, promoción e difusión da lingua de noso que
realiza o SNL ten como fundamental destinatario o colectivo cidadán vigués, mais
achegándose por sectores e mesmo treitos de idade, por sabermos que son diferentes
as circunstancias polo que han ser distintas as accións e tamén os obxectivos que se
pretenden.
Estas actuacións están artelladas en programas dinamizadores que levan, algúns,
desenvolvéndose dende xa hai anos e que están dando os resultados formulados (aínda
que devagar). Queremos destacar estes feitos:
•

A demanda por parte do público destinatario, sexa este sectorial (alumnado que
demandan el mesmo a continuidade de accións ou o profesorado que achega
novas incorporacións) ou ben a totalidade da cidadanía, naqueles programas cun
amplo abano de destinatarios.
• A participación moi notable na maioría das accións e proxectos realizados.
• A valoración favorable, e mesmo moi favorable, da maioría das actuacións.
Precisamente é a análise, a revisión por parte dos programadores e artífices da
actividade, e a avaliación das e dos destinatarios parte esencial no traballo e na faceta
de programación do SNL, xa que nos permite orientar e reorientar as accións ofertadas.
Por último queremos mencionar a implicación doutras áreas do concello e de colectivos,
entre os que temos que destacar, o profesorado.
O Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo (PDL) aprobado no ano 2007 é o
documento que orienta e determina as actuacións neste eido.
Analizaremos polo miúdo este labor dinamizador no capítulo seguinte,
Neste capítulo queremos sinalar o documento realizado polo SNL para o establecemento
dos PERFÍS LINGÜÍSTICOS no Concello de Vigo.
A Ordenanza municipal de Normalización Lingüística, aprobada no ano 1988, e
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publicada no BOP do 17 de maio de 1989, establece no artigo 14.1.: “A declaración da
oficialidade do idioma galego esixe que todo o persoal ao servizo da corporación estea
en condicións de empregalo nos dous niveis, oral e na escrita, en igualdade có castelán
e de acordo coa natureza do seu posto de traballo.” Asemade o Plan de dinamización
lingüística de Vigo establece a necesidade de “consensuar un documento no que se
identifiquen os usos lingüísticos que deben ser asociados a cada tipo de deseño de
documentación en galego”.
Para lles darmos cumprimento a estes principios e cara a garantir dereito das e dos
cidadáns de seren atendidos/as en galego, o SNL elaborou os perfís lingüísticos do
concello. Documento baseado nunha primeira achega a este obxectivo que o propio SNL
xa presentara no ano 2009.
Documento que foi remitido ás unidades de Recursos Humanos e Asesoría Xurídica
xunto coa solicitude de crear unha comisión interna de traballo para os debater e
presentar á súa aprobación definitiva.
3.- ÓRGANOS COLEXIADOS CONSULTIVOS
A normalización da lingua de noso é un proxecto integrador e que ha comprometer a
distintos estamentos, administracións, entidades... mais tamén ha cidadanía. O Concello
de Vigo así o entende e por iso dotouse de dous órganos colexiados que representan a
cidadanía, as institucións, asociacións, entidades...
• O Consello Social da Lingua (CSL) é o órgano consultivo en materia de lingua
do Concello de Vigo. A súa función principal é conseguir que a cidadanía viguesa
empregue a lingua galega con normalidade na cidade. Comezou en 2004, e dende
entón sempre formou parte en decisións importantes do funcionamento do Servizo de
Normalización Lingüística como a creación do Plan de dinamización lingüística do
concello. Nel están representados as distintas entidades que representan a cidade (o
deporte, a industria, o comercio, o asociacionismo, os partidos políticos, os sindicatos,
as persoas de orixe inmigrante...).
Neste 2013 o Consello Social da Lingua e a Comisión Permanente analizaron o traballo
desenvolvido no pasado ano, e na reunión de novembro avaliáronse os programas
Alumea a túa lingua e Gústame o galego realizadas este ano coa colaboración da
Universidade de Vigo, asociacións veciñais e Real Club Celta de Vigo (membros todos
eles do propio consello).
• A Comisión Cidadá de Normalización Lingüística (CMNL) é o outro órgano
consultivo do concello en materia de lingua. Nela están representadas as entidades e
organizacións que traballan a prol da lingua e da súa normalización, en Vigo ou en
Galicia. Leva funcionando dende o ano 2000 e os seus obxectivos son, entre outros,
propor, analizar, estudar... actuacións cara a acadar a normalización da lingua ou
analizar a situación sociolingüística da cidade.
En sesión plenaria a CMNL aprobou a posibilidade de integrar novas entidades que, no
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ámbito vigués, traballen a prol da normalización da lingua de noso. Aprobación á que se
chegou tras o ditame favorable do secretario xeral do Concello de Vigo.
Daquela, a Comisión Cidadá de Normalización Lingüística e o Consello Social de Lingua
son os espazos de traballo, proposta de iniciativas e accións, posta en común, así como
de adopción de medidas e avaliación do labor deste servizo municipal.
Mais tamén contamos con outros medios para traballarmos coa cidadanía e entidades.
Así as xuntanzas trimestrais cos equipos de normalización e dinamización
lingüística son o lugar de encontro, proposta, posta en común e avaliación das accións
e programas dirixidos á poboación estudantil deste concello. Coas achegas, suxestións,
avaliacións e críticas ao noso quefacer imos artellando un programa dinamizador que
tenta ser o máis acaido e atraente para as e os estudantes das distintas etapas da
educación regrada.
Os informes e avaliacións achegados polos centros e entidades que realizan as
actividades ofertadas permítennos ter un diagnóstico da realidade da lingua na nosa
cidade, sobre todo en torno ás idades máis temperás e no eido educativo.
Asemade, os encontros con asociacións veciñais, culturais e xuvenís permiten tamén
ese traballo consensuado, e sobre todo, complementario co labor desenvolvido por
estas entidades.
Mais tamén cremos que ese labor participativo e consensuado non só ha ter proxección
externa senón que cómpre tamén implicar a outros departamentos municipais. Daquela
ese é outro dos aspectos cos que contamos: a capacidade de interacción con outras
concellerías. As boas relacións entre os departamentos facilitan os traballos
transversais, como o traballo dun SNL.
Mantemos diálogo permanente con certas áreas municipais; iso si non con todas como
sería desexable. Mocidade, Igualdade, Patrimonio e Urbanismo/Estatística son as áreas
coas que en mellor e maior sintonía desenvolvemos accións conxuntas.
4.- CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA ORALIDADE DE VIGO (CIOV)

O Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo (CIOV) nace formalmente en outubro
deste ano, pero foi fraguándose dende hai máis de 5 anos.
O CIOV xorde co firme propósito de recuperar, pór en valor e transmitir o legado herdado
de improvisadores tradicionais, tanto en verso como en prosa; e pola outra aglutinar
novos xeitos de improvisación oral na lingua de noso.
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Os obxectivos principais deste centro son:
- formar improvisadores e improvisadoras
-crear un espazo de estudo dunha tradición que non foi estudada pola intelectualidade
galega por entender que era menos valiosa que a escrita
-crear un lugar de encontro colectivo nun mundo cheo de espazos unitarios
-converter a improvisación oral nun sinal da identidade colectiva da nosa cultura
-recuperar a nosa lingua e o seu uso reivindicativo e lúdico
Xa que logo, a improvisación oral convértese nunha ferramenta para formar persoas
cunha linguaxe rica en lingua galega, que sexan quen de expresar o que senten e o que
acontece ao seu redor; mentres que a lingua de noso achégase como unha
oportunidade para recuperarmos a improvisación oral, formando persoas coa
capacidade de empregar a palabra para expresarse (nunha época na que a palabra
parece perder a súa función comunicadora fronte á imaxe)
O CIOV é un centro dependente da Concellería de Normalización Lingüística do
Concello de Vigo. A programación deste, así como o traballo a desenvolver son
artellados no Servizo de Normalización.
O CIOV ten como sede central o Instituto Municipal de Educación (camiño do Chouzo,
número 2), no que se impartirán as aulas semanais e outras actividades formativas máis
puntuais. Asemade outros espazos espallados pola xeografía do noso concello
desenvolverán actividades dinamizadoras.
A formación e a dinamización son os dous piares do CIOV.
Para cumprir con este obxectivo o CIOV conta con cursos de formación impartidos por
profesionais da regueifa, contadores e contadoras, profesionais do rap e slam, do teatro
improvisado. E sempre cun elemento común, o coñecemento da lingua, vocabulario,
destrezas lingüísticas, fonética, xiros da lingua... Polo que a formación terá dúas partes,
unha común: coñecemento da lingua vehicular; e outra parte específica: tipoloxía,
tradición, ferramentas específicas para as contadas, a regueifa, a poesía, o teatro...
Para conseguirmos un maior desenvolvemento do proxecto, o centro ten un proxecto de
dinamización que o achegue á cidadanía. Actividades dinamizadoras desenvolvidas en
distintos puntos da cidade (rúas, centros comerciais, cafetarías...). Seráns e vermús
regueifeiros, contadas, slams e outras manifestacións poético-musicais... son algunhas
destas actividades realizadas e das que daremos conta polo miúdo máis adiante ao
analizarmos a actividade desenvolvida polo SNL.
Xa que logo a colaboración e implicación da cidadanía, sobre todo dende as asociacións
veciñais, de comerciantes e culturais, así como dos centros de ensino, é dun grande
valor para podermos recuperar e transmitir a improvisación oral.
O CIOV conta con profesorado cualificado, experto na didáctica e profesionais no seu
campo. Josiño da Teixeira é o regueifero-profesor encargado de impartir as aulas
semanais; Bieito Lobariñas, Luís O' Caruncho, Pinto d' Herbón e outras regueifeiras e
regueifeiros colaborarán decote no desenvolvemento das actividades.
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Avelino González é “o programador” dos contidos da sección de narración oral. Ana
Carreira, é quen imparta as aulas semanais. Mentres que afamados contadores como
Cándido Pazó, Celso Sanmartín, Quico Cadaval... e contadores/as vidos do Norte o seu
coñecemento sobre o mundo das contadas e a improvisación é moi amplo.
No eido do Slam, das novas tendencias da poesía contamos con Silvia Penas, Iria
Pinheiro, Jesús Andrés, así como as achegas de rapeiras e rapeiros. Verbo do teatro
improvisado é Uxía Blanco quen coordina a formación e programación.

CAPÍTULO II. PLAN DE TRABALLO DESENVOLVIDO NO ANO 2013
POLA CONCELLARÍA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
O Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo (PDL) permítenos estruturar o
traballo desenvolvido dende esta concellería ao longo do ano 2013.
Dos diferentes sectores estratéxicos que determina o PDL, neste ano, continuamos
traballando nos programas aprobados e iniciados no pasado e abrimos novos eidos de
incidencia:
•
•
•
•

Poboación infantil e xuvenil: actividades de dinamización de disinto formato
Poboación adulta: actividades formativas e dinamizadoras
Poboación xeral: patrimonio inmaterial
Poboación xeral (sector socioeconómico): actividades normalizadoras

Como directrices estratéxicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vincular a lingua galega ás actividades ofertadas desde os centros de ensino.
Implicar as familias nas actividades de promoción da lingua galega.
Aproveitar o potencial da oferta musical, deportiva e de ocio da cidade para
incorporar o galego ás actividades e accións dirixidas á mocidade.
Aproveitar as posibilidades que ofrece a estrutura xuvenil da cidade para gañar
galegofalantes entre a mocidade.
Valorizar o tecido asociativo comprometido coa promoción da lingua como actores
dinamizadores do proceso de implicación do conxunto do asociacionismo.
Sensibilizar a estrutura asociativa do sector socioeconómico para o deseño de
accións de promoción do galego.
Promover a presenza da lingua nos momentos de cambios de imaxe corporativa
na oferta de novos servizos e produtos.
Implicar o tecido asociativo máis sensibilizado co proceso de normalización
lingüística no desenvolvemento de actividades de promoción do galego.
Sensibilizar da riqueza patrimonial inmaterial, do valor desta, da necesidade da
súa recuperación, posta en valor e transmisión cara a recuperarmos a lingua de
noso e legala a xeracións vindeiras, garantindo o seu presente.
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Obxectivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acadar o uso normalizado do galego nas iniciativas que desenvolven os centros
de ensino de Vigo.
Promover unha mellor actitude das familias para que cumpran un papel máis
activo na promoción do galego.
Implicar os xestores e programadores da oferta lúdica xuvenil na promoción social
do galego.
Fomentar o uso do galego entre os colectivos xuvenís da cidade.
Fomentar o uso do galego nas iniciativas e actividades das asociacións e
colectivos socioculturais.
Proporcionar recursos e cualificación necesaria que faciliten o uso do galego por
parte de asociacións e colectivos socioculturais.
Proporcionar accións conxuntas cos axentes implicados.
Fomentar o uso do galego na comunicación interna e externa das distintas
entidades.
Dar prioridade a acción normalizadora nos ámbitos estratéxicos.
Promover a comprensión da dimensión internacional do galego.
Potenciar o valor estratéxico que para a lingua galega ten a lusofonía.
Recuperar o patrimonio inmaterial, poñelo en valor, transmitilo e sermos
referencia deste traballo preciso.

TOPONIMIA DO VAL DE FRAGOSO
Asemade, continuamos cun proxecto de traballo colectivo e participativo, de posta en
valor e de coñecermos como pobo de noso cunha historia e cun patrimonio. Proxecto
que se materializa na recollida, análise, corrección e valoración da toponimia viguesa.
ALUMEA A TÚA LINGUA!

Imaxe do facho empregado nas actividades de “Alumea a túa lingua”

Neste ano conmemoramos o 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos de
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Rosalía de Castro na nosa cidade, na imprenta de Juan Compañel.
Por tal motivo, o Concello de Vigo, a través da Concellaría de Normalización Lingüística,
organizou un amplo programa de actividades dirixidas a toda a poboación. “Alumea a túa
lingua” iniciou as súa andaina o 24 de febreiro Día de Rosalía de Castro en Vigo e
rematouna o 17 de maio, día das Letras, día no que precisamente se conmemoraban os
150 anos da publicación en Vigo da obra que supuxo o renacer das nosas letras.
O programa foi concibido como un maratón, xa daquela houbo 42 días de actividades,
con días nos que houbo máis de catro accións. E seguindo cos paralelismos co deporte,
como se duns xogos olímpicos se tratase un facho (a luz que supuxo a publicación de
Cantares Gallegos, iluminou todas e cada unha destas actividades.
En páxinas seguintes informaremos polo miúdo deste programa.
GÚSTAME O GALEGO DE PRIMEIRA

Cartel da campaña

O Concello de Vigo sumouse a esta campaña de normalización lingüística que, partindo
da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización Lingüística, e da man de
Fabaloba, percorreu o país sumando vontades a favor da lingua de noso.
E de feito ben que se sumaron vontades e entidades, xa que O Real Club Celta de Vigo,
a Fundación Celta de Vigo e mais a Universidade viguesa asinaron un convenio de
colaboración co concello para desenvolver diferentes accións no noso concello.
A imaxe da campaña foron xogadores e corpo técnico do Real Club Celta que facían
visible o seu compromiso co galego facéndose fotografías que logo se subían á rede
dende a propia páxina da campaña “Gústame o galego”
Vídeos da campaña, coas imaxes dos xogadores e con cadanseus lemas nos
videomarcadores durante os encontros do Celta en Balaídos, realización do photocall no
propio estadio municipal antes dos partidos, agasallos da Fundación Celta de Vigo para
os gañadores do concurso de lemas... son algúns dos exemplos desta acción, que como
se indica máis adiante, continúa o seu desenvolvemento no vindeiro ano 2014.
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1.- POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL
As accións dinamizadoras dirixidas á poboación infantil e xuvenil nos diferentes
programas e actividades que ao longo do ano realizamos achéganse á poboación
destinataria ben a través dos centros de ensino ofertadas en horario escolar e
aqueloutras ofertadas fóra deste e que queren tamén facer partícipes á familia,
chegando unhas veces dende o contorno máis próximo a estas que son as propias
asociacións veciñais.
Recollemos así neste sector estratéxico dous dúas directrices estratéxicas de actuación
conforme o determinado no PDL:
•
•

Vincular a lingua galega ás actividades ofertadas desde os centros de ensino.
Implicar as familias nas actividades de promoción da lingua galega.

Na procura deste dous obxectivos:
•
•

Acadar o uso normalizado do galego nas iniciativas que desenvolven os centros
de ensino de Vigo.
Promover unha mellor actitude das familias para que cumpran un papel máis
activo na promoción do galego.

E tendo sempre como máxima o principio de aprender xogando e xogar aprendendo
cando falamos de achegar os nosos cativos e cativas á lingua propia de Galicia.
Neste 2013, iniciamos un traballo compartido coas escolas infantís cara a levar
actividades de dinamización e normalización da lingua a estes espazos educativos, que
até a data só recibían accións puntuais
Asemade desenvolvimos accións presentadas no Plan integral da xuventude en
normalización lingüística
A poboación xuvenil é destinataria prioritaria das accións que desenvolve a Concellaría
de Normalización Lingüística. Feito que obedece a diferentes razóns, intereses,
oportunidades á hora de traballar dende a CNL.
Os estudos realizados sobre a realidade lingüística na poboación xuvenil de e en Vigo
achegaban datos relevantes sobre a perda de galegofalantes, actitude positiva cara ao
galego e demanda de actividades normalizadoras do uso da lingua propia en diferentes
ámbitos, amais da valoración moi positiva das ofertadas.
Daquela, e en ocasións puntuais coa Concellaría de Xuventude, encetamos un
percorrido que nos levou a deseñar e desenvolver actividades e programas que
espertasen o interese de mozas e mozos cara a lingua de noso e motivasen a súa
demanda de máis accións dinamizadoras.
Nas circunstancias actuais, cun horizonte laboral ben complicado para a xuventude,
vimos a oportunidade de elaborar un proxecto de actuacións tendentes, non só a ofertar
espazos e actividades para desenvolveren a súa creatividade, formarse, socializase
senón de formarse para acadar un emprego.
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Este foi un compromiso que a CNL logrou en diferentes ámbitos, e puidemos dar
formación e tras ela contratar a un grupo de xente moza que se acolleu a estas
actuacións.
Falamos por exemplo do proxecto de Toponimia, no que formamos –xunto coa Uvigo e
outras entidades- a licenciados/as desta universidade para seren especialistas na
recollida e análise de toponimia. Demos emprego (xunto coas comunidades de montes e
a propia Uvigo) a seis persoas que recolleron e analizaron a toponimia de parroquias
como Bembrive, Comesaña, Cabral, Candeán, Zamáns.... Contratámoslles amais a
redacción dos correspondentes libros que serán publicados no ano 2014.
Outro exemplo deste xeito de traballar está no propio CIOV: formamos
improvisadores/as que logo co seu saber contrastado se achegan a AA.VV, centros de
ensino, ludotecas... para realizar actividades dinamizadoras dirixidas á poboación infantil
e/ou ás persoas maiores.
Asemade desenvolvemos un amplo proxecto de actividades dinamizadoras dirixidas á
mocidade e en lugares nos que decote pasan o seu tempo de lecer. Neste caso a
colaboración da Concellaría de Xuventude e a posta a disposición do local de ensaio
dependente desta foi crucial para levar a cabo estas accións nas que ofertabamos rap,
hip-hop e outros ritmos acaidos a estas mozas e mozos.

A. PROGRAMAS
Os programas (desenvolvidos en accións) que vén realizando o SNL son:
Meu: coñecéndonos, descubríndonos
Comparte o galego con nós
Achégate ás ciencias tamén... en galego
Ludotecas lingüísticas
Unha lección de cine
Duplo R
Club de debate
Bibliotecas Viventes
1.- MEU: COÑECÉNDONOS, DESCUBRÍNDONOS
Este programa comezou no ano 2009 co principal obxectivo de coñecer e valorar o que
temos, a nosa propia lingua, o noso patrimonio.
Meu, coñecéndonos, descubríndonos é un programa ambicioso en accións e intencións
que tenta achegarnos a Vigo a través do seu patrimonio e toponimia. Aprender a historia
da lingua e ampliar o coñecemento do galego a través da toponimia, e asemade,
sensibilizar, valorar, recuperar e transmitir o noso patrimonio e lingua.
Ao longo destes anos contamos coa colaboración da Universidade de Vigo, Faro de
Vigo, Verbum, asociacións culturais, veciñais, do medio, Comunidades de montes,
Coordinadora de Equipos de Dinamización Lingüística da Comarca de Vigo, Asociación
Memoria SNL 2013

Páxina 13 de 75

Normalización
Lingüística
pola Defensa da Cultura Marítima e Fluvial Tradicional, Instituto de Estudos Miñoranos,
Xandobela e Desoños, centros de ensino... amais de desenvolverse entre distintos
departamentos do Concello vigués.
ACCIÓNS NOS CENTROS ESCOLARES
•

Camiño da lingua. Paseniño coa lingua

Fotografía tomada nun dos obradoiros realizados nun centro de ensino

Camiño da lingua iniciou a súa andaina como actividade de dinamización para a
poboación infantil e xuvenil no 2010, e é unha das accións máis demandadas polo
profesorado.
Ofértase, preferentemente, para o alumnado de 3º, 4º e 5º de primaria. No segundo
trimestre do curso 2011-12 achegamos 12 obradoiros no mes de febreiro. No primeiro
trimestre do curso 2012-13, foron 20 os realizados.
Paseniño coa lingua (versión adaptada para infantil en 2011) Este ano, 2013, entre
xaneiro e febreiro, realizáronse 20 sesións.
Trátase dun xogo a xeito do da oca que inclúe probas lingüísticas, culturais, xogos...
onde o vínculo é a lingua galega. O obxectivo é xogar coa lingua a través de refráns,
adiviñas, linguaxe de signos e asemade que xoguen aos xogos de sempre
expresándose en lingua galega.
•

Festas cíclicas

Lámina de recortables sobre os Maios e a Noite de San Xoán
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Un dos xeitos de sermos é coñecer e saber do noso patrimonio inmaterial. Dentro dese
acervo tan impresionante e variado que o pobo galego foi herdando xeración tras
xeración están as festas cíclicas. Moitas destas corren perigo de se perder ou de seren
desvirtuadas ao faceren delas lugares de festa mais sen coñecer o porqué delas e a súa
orixe. Este é o obxectivo que presenta esta actividade, darlles a coñecer aos nenos e
nenas o noso patrimonio inmaterial versado desta volta nas festas cíclicas: entroido,
maios, cacharelas, samaín, reis...
Achegámolas aos centros de ensino ben mediante obradoiros ben mediante
contacontos, charlas que dan paso a actividades posteriores co alumnado. Para os máis
cativos deseñamos unidades didácticas moi básicas e láminas para colorar e recortar
que conteñen léxico sobre estas tradicións para írense achegando e coñecéndoas. Os
recortables achéganse xunto coas actividades realizadas para Infantil.
As danzas dos maios, a figura do Merdeiro, os calacús, as herbas de san Xoán están
presentes nos centros de ensino grazas a esta actividade que diriximos, curso tras
curso, ao alumnado de primaria.
ACCIÓNS FÓRA DOS CENTROS ESCOLARES
•

Obradoiros sobre a festa dos maios

Tiveron lugar en maio en distintos lugares do concello: ludoteca de Coia, Centro Veciñal
de Valadares, Asociación Veciñal de Lavadores, Asociación Veciñal de Teis e Asociación
Veciñal de Beade.
Nestes obradoiros coñecemos a tradición dos maios, o seu significado e historia, como
se fan, os bailes e cantigas tradicionais que van parellas coa tradición dos maios...
•

Ríos que falan

Imaxe dun dos paneis creados polo alumnado dun dos obradoiros
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Actividade deseñada para que as cativas e os cativos se acheguen aos ríos como
realidade natural e ecolóxica, pero tamén como realidade cultural. Coñecer os ríos e o
seu aproveitamento é coñecer tamén o noso pasado e presente e a todo o acervo
cultural que como pobo posuímos ligado a eles. A través deste obradoiro os e as nenas
coñecerán historia e historias, achegaranse ao bosque de ribeira, as plantas, animais
que os habitan... Han de ser quen de escoitaren todo o que os ríos están dispostos a lles
aprender, e han tamén que crear o seu propio río, bosque de ribeira, pontes e
pontellas...
Entre outubro e novembro realizáronse 8 obradoiros para nenos e nenas de entre 8 e12
anos nas diversas ludotecas das asociacións veciñais.
2.- COMPARTE O GALEGO CON NÓS
Este programa pretende ser unha invitación a se achegaren as nenas e nenos á lingua e
cultura galega mediante diferentes actividades.
Dende hai anos, o SNL, vén traballando en desenvolver accións dirixidas á poboación
infantil. O traballo con este público obxectivo quere achegar a lingua ás primeiras etapas
escolares. É nestes nenos e nenas onde está o futuro do galego, polo que pretendemos
que vexan a lingua galega como, non só a lingua vehicular, senón tamén a lingua das
aventuras, o misterio, a fantasía... Gozar aprendendo e aprender gozando a través e coa
lingua de noso.
Neste ano, as actividades desenvolvéronse nos centros de ensino, buscando que estes
fosen colaboradores e cómplices. Conseguindo así que as actividades obtivesen unha
moi boa recepción e os seus contidos e aprendizaxes chegasen máis alá do tempo de
realización das propias actividades. Para isto último o SNL creou unidades didácticas
para os centros, que reforzaban os contidos das propias actividades. Dando, así,
continuidade ás accións.
ACCIÓNS
•

O cullarapo Croque

Portada do libro O cullarapo Croque no que está baseado a actividade

Actividade dirixida aos cativos e cativas que achega, a través da poesía, valores como o
amor, respecto, a perda, a nosa lingua. Traballa relación poesía-música e remata con
motricidade. Realizáronse 24 obradoiros, en outubro, para o alumnado de educación
infantil (entre 3 e 4 anos).
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•

O bardo Abelardo

Imaxe do bardo Abelardo nunha das actuacións

O bardo Abelardo recolle contos e cantos da nosa rica tradición, reinterpretados para
que nenas e nenos se divirtan como o facían os nosos avós e ter así un mellor
coñecemento dela, comezando pola nosa lingua. Un repertorio baseado en contos,
rimas, adiviñas e cancións participativas.
Durante unha hora o bardo mantén aos rapaces e rapazas atentos ás cantigas e dálle
para a estes para que sexan partícipes das cancións. Empregando cantigas que
traballan o léxico mediante campos semánticos consegue achegar vocabulario novo aos
máis pequenos que interiorizan dun xeito lúdico.
Esta actividade ten como público obxectivo a etapa infantil.
Realizáronse 24 obradoiros para infantil (de 0 a 3 anos) entre novembro e decembro de
2013
• Polo correo do vento

Imaxe do libro Mariquiña, a carteira andoriña e fotografía da actividade nun centro de ensino

É un proxecto didáctico no que a palabra e a imaxe constitúen as ferramentas esenciais
para activar a creatividade e imaxinación dos máis novos.
Desenvólvese un conto de xeito oral e no tempo do relato debúxase un mural
correspondente a unha escena clave da narración. Posteriormente, unha rolda de
prensa participativa incrementará e completará os misterios e as curiosidades do conto e
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da ilustración. Nunha segunda parte, nun obradoiro, debúxase, paso a paso, unha
personaxe principal da historia, todos xuntos, guiados polo ilustrador. Por último,
remátase cun xogo didáctico característico das páxinas finais dos álbums da colección
"Polo correo do vento".
Este ano desenvolvéronse 18 obradoiros en outubro para o primeiro ciclo de primaria.
Tamén se realizou un obradoiro no Hospital Xeral para o alumnado da escola de
hospitalizados.
•

Cé, orquestra pantasma

Imaxe de Cé, orquestra pantasma

Benvidos e benvidas ao marabilloso mundo do home orquestra das terras do Val do
Fragoso, no lugar de Freixo, sitio real e imaxinario ao un tempo... Cé orquestra
Pantasma achéganos as máis curiosas historias dos seus veciños e veciñas: a Vella e o
Vello que mercan un queixo que pouco lles dura; o Pepiño, quen monta unha granxa cos
animais que lle son regalados; o Sr. Galo e Sra. Galiña cos seus pitiños perdidos; a
vaquiña Manuela, unha vaca moi pavera; o Xan de Outeiro e o seu can; a Señora Dona
Anica no seu xardín musical ou as cousas que lle acontecen á nena Rosalía cada vez
que vai ao seu sitio preferido, a beira do mar.
A actuación comeza cunha introdución na que se fai a presentación da persoa que
desenvolve a actividade, o seu oficio e os instrumentos que emprega para levar adiante
o espectáculo. Logo dáse a coñecer de onde vén e a relación dese lugar coas cancións.
Cada canción ten unha pequena introdución a xeito de conto que serve como elemento
motivador. O espectáculo é de tipo participativo, procurando a máxima implicación dos
nenos/as, con opción a que as súas propostas enriquezan a actuación e tratando de
facer que as cantigas se convertan nun xogo para eles. As cancións son acumulativas,
de xestos e de imitación, con moita improvisación e bailes sinxelos nos que os nenos e
nenas darán renda solta a todo o seu corpo.
Realizáronse 10 obradoiros para infantil en febreiro e 10 obradoiros para primaria en
marzo, todos eles nos centros de ensino.
•

Cantando contos

Coa escusa da celebración dunha festa na casa do avó de Simón, reúnese moita xente
na horta, entre eles algún non convidado que vai dar un xiro a festa ao traer consigo o
“Sombreiro Chichiriteiro”. Un sombreiro que transforma en bos contadores de historias a
aqueles ousados que o poñen na cabeza.
Coa historia de Manolo Rivas imos enlazando contos cantados ou contados como o do
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“Mago Goma” e tamén algunha que outra canción como a dun Vello coa que
ensinaremos que todos xuntos podemos contar historias.
Como remate levarán para a aula material para confeccionar un sombreiro chichiriteiro, e
vocabulario sobre os contos tratados.
Houbo 16 obradoiros en novembro para o alumnado de 3 anos
3.- ACHÉGATE ÁS CIENCIAS... TAMÉN EN GALEGO
No curso 2010-2011, o SNL xunto cos equipos de dinamización e a Uvigo artellou un
programa de actividades tendentes a mostrar e demostrar que podemos falar, estudar e
facer actividade científica en galego. Tratábase de dignificar a lingua de noso, de romper
prexuízos e desbotar falsas ideas como que o galego é a lingua da cultura pero non da
ciencia.
Estas actividades desenvolvéronse ao redor do Día da Ciencia, xa que logo, da ciencia
en galego e realizáronse por distintos lugares mais fundamentalmente polos centros de
ensino.
No ano 2011, houbo unha ampla oferta de actuacións, logo do éxito das actividades
realizadas no 2012, podemos dicir que a “Semana das ciencias” derivou no “Mes das
ciencias” xa que dende o 5 de novembro até o 3 de decembro houbo un total de 56
obradoiros ofertados para todas as etapas escolares. Neste ano, 2013, houbo un total de
94 obradoiros entre infantil, primaria e secundaria. 10 obradoiros de elaboración de
crema dentífrica, 10 de sacos aromáticos, 10 de esencias, 10 de sales de baño, 12 de
plastilina, 10 de crema hidratante, 12 de papel, 8 de xabón e 10 de herbas aromáticas.
ACCIÓNS
•

Elaboración crema dentífrica

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Dirixidos a 1º e 2º de primaria. Neles, trabállase o léxico bucal, as distintas partes do
aparello. Tamén frases feitas, refráns, cantigas no que apareza este léxico. Elaboran
pasta dentífrica, achéganse á súa historia e rematan levando para casa a “crema”
creada por elas e eles mesmos.
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•

Sacos aromáticos

Imaxe das herbas empregadas nun dos obradoiros

Dirixidos ao alumnado de primaria. A través da exposición de dez plantas aromáticas
fálase das súas diferenzas, arrecendos, usos tradicionais, terreos nos que medran,
simboloxía, tradición oral, toponimia, variantes...
No obradoiro, o alumnado realiza sacos de olor con diferentes herbas e un pequeno
caderno aromático.
•

Esencias a partir de plantas aromáticas

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para alumnado de 2º e 3 da ESO, no que a través da exposición de dez plantas
aromáticas fálaselles das súas diferenzas, arrecendos, usos tradicionais, terreos nos
que medran, simboloxía, tradición oral, toponimia, variantes...
Realízase unha destilación que dá como resultado unha auga floral con trazos de aceite
esencial da planta destilada, maiormente lavanda.
•

Elaboración de sales de baño

Esta actividade foi dirixida ao alumnado de 4º e 5º de primaria. O romeu, a herba
cidreira, a lavanda, o cravo, a canela, o sal ou anacos dun limón relado achégannos ao
campo dos aromas e métodos beneficiosos para o coidado da pel e o acougo do corpo.
O obradoiro de sales de baño permítenos, ademais da súa elaboración, a fixación do
léxico das especias e das herbas aromáticas.
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•

Elaboración de plastilina

Imaxes dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para infantil, 4 e 5 anos diriximos esta actividade “científica”. Con produtos de uso cotián
(auga, fariña, aceite, colorantes alimentarios) elaborarán un produto natural, semellante
á plastilina, co que moldean o que desexan, que logo levan para casa.
Trabállase a concentración, a paciencia e a creatividade a través da obra que elaboren.
Desde a perspectiva lingüística os produtos utilizados permitirannos traballar co léxico
(froitas, cereais, árbores...)
•

Elaboración de crema hidratante

Estes obradoiros foron dirixidos ao alumnado da ESO. Neles ven o proceso de
elaboración dunha crema hidratante O/W (aceite en auga) a través dunha emulsión con
cera de abellas. Trátanse as distintas fases, os diversos emulxentes e os conservantes.
E a cera de abellas permite falar dos graves problemas que está a pasar este animal
tan necesario nas nosas vidas.

•

Elaboración de papel

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para infantil (5 anos). Tamén para estes cativos e cativas e por vez primeira
achegámoslles a oportunidade de elaborar papel nos seus propios “laboratorios”.
Experiencia lúdica e educativa na que o vocabulario básico é traballado de xeito
didáctico e participativo.
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•

Elaboración de xabón

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para alumnado de bacharelato. Cun desenvolvemento semellante aos anteriores,
mesma metodoloxía e obxectivos achegamos este obradoiro, no que se traballa xa con
“expertas e expertos” químicos.
•

Herbas aromáticas

Imaxes dos obradoiros nos centros de ensino

Para 6º de primaria. A través da exposición de dez plantas aromáticas fálaselles das
súas diferenzas, arrecendos, usos tradicionais, terreos nos que medran, simboloxía,
tradición oral, toponimia, variantes... coñecerán as plantas aromáticas que medran preto
nosa. O léxico e a toponimia xunto cos saberes populares son elementos de traballo
nesta actividade.
4.- LUDOTECAS LINGÜÍSTICAS

Fotografía da actividade nun centro de ensino
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O proxecto 'Ludotecas lingüísticas' é unha experiencia levada a cabo nos centros
escolares de Vigo durante os meses de xaneiro e febreiro de 2013.
A 'Ludoteca lingüística' é un proxecto de dinamización lingüística consistente na
recuperación de xogos tradicionais, a disposición de xogos novos e diferentes e xogos
lingüísticos que procuran fomentar o uso do galego dun xeito eminentemente lúdico e en
relación co currículum de Educación Física e Lingua Galega. Sabendo da necesidade de
fomentar o uso do galego no ámbito escolar.
Os obxectivos perseguidos con esta actividade son:
− Axudar a incorporar actividades de dinamización lingüística e de fomento do
galego nas programacións didácticas da Área de Educación Física.
− Potenciar o traballo conxunto entre mestres/as de Educación Física e de Lingua e
Literatura Galega, podendo en interrelación os contidos actitudinais, conceptuais
e procedementais de cada unha das áreas.
− Facilitarlles ao alumnado a asunción de competencias lingüísticas en lingua
galega de xeito transversal e a través das actividades propias do curriculum de
Educación Física.
− Recuperar xogos populares galegos, darllos a coñecer ao alumnado e potenciar o
seu uso.
− Impulsar o coñecemento da produción literaria galega, tanto culta como da
tradición oral popular.
Este ano, 2013,realizáronse 20 obradoiros en xaneiro e febreiro para o alumando de
infantil e 10 obradoiros en marzo para o alumnado de 4º,5º e 6º de primaria.
Esta actividade deseño e elaboración dunha guía para dotar ao colectivo docente de
recursos para o traballo transversal dos contidos curriculares de Educación Física e
Lingua e Literatura Galega en beneficio da consecución de competencias lingüísticas e
culturais por parte do alumnado. Co nome 'Bota e rebota e cae na túa boca',
preséntanse propostas eminentemente prácticas relacionadas directamente cos bloques
de contidos das áreas de Educación Física e Lingua e Literatura Galegas. Deste xeito, o
manual presenta actividades para os segundo ciclo de educación infantil e para toda a
primaria, mais diferenciados por ciclos.
'Bota e rebota e cae na túa boca' está concibida como unha guía práctica de como
incorporar propostas de actividades que axuden á adquisición de competencias
lingüísticas e culturais nas áreas referidas

Imaxe de “Bota e rebota e cae na túa boca”
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5.- UNHA LECCIÓN DE CINE

Imaxe de Manolo Rivas na charla posterior á proxección
do filme A Lingua das Bolboretas no Auditorio Municipal

Achegamos o alumnado ao cine en galego; o cine como ocio, mais tamén como recurso
didáctico, e facémolo presentando ao alumnado filmes acaidos para estas idades, en
lingua galega.
O proxecto “unha lección de cine” traballa co dobre valor do cine, o valor educativo
(empregar o cine como fonte de coñecemento) e o valor como medio de ocio
(entretemento e lecer). Esta acción presenta o cinema como ferramenta pedagóxica. A
película é o punto de partida dunha reflexión, guiada polos profesores, sobre a lingua.
Empregando temáticas moi diversas e sempre tendo en conta o currículo escolar e os
temas transversais, os rapaces e rapazas observan o uso da lingua en moi diversas
situacións e contextos. Isto crea unha visión de utilidade da lingua nos distintos
escenarios.
Nesta ocasión achegámoslle ao alumnado un filme, baseado nunha novela de autoría
galega. Ao rematar a proxección tiveron ocasión de dialogar co autor ou autora da
novela.
As películas escollidas foron: O club da calceta de María Reimóndez, A lingua das
bolboretas de Manolo Rivas e O bosque de levas, de Alfonso A. Cáccamo.
A proxección realizouse no Auditorio Municipal do Concello de Vigo entre outubro e
novembro. Participaron máis de 1200 rapaces e rapazas de secundaria.
6.- DUPLO R
O programa Duplo R xorde de unir a regueifa e o rap. A cultura hiphop é un referente
entre a mocidade viguesa mentres a regueifa é un mundo alleo. Para lograr a atención
desta franxa de idade na regueifa e na nosa lingua era necesario facelo dende o que
eles valoran e aprecian. Actualmente, Duplo R, inxeriuse na programación do Centro de
Interpretación da Oralidade de Vigo (CIOV), do que informaremos con detalle nun
capítulo á parte.
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Xa que logo este ano 2013, é un ano de transición para este programa, pois estivemos a
reformulalo para continuar coa súa realización no vindeiro 2014.
ACCIÓNS
•

Obradoiros de regueifas (en onda Rosaliana)1

Fotografía tomada nun dos obradoiros, para primaria, nos centros de ensino

Os obradoiros foron ofertados para ESO, bacharelato e FP e para primaria.
Teñen a intención de ser unha porta á nosa tradición e cultura oral, pero que responden
á necesidade de coñecer a rima, ritmo, métrica... a poesía. Teñen unha duración de dous
días con quince días entre os mesmos para que os rapaces e rapazas interioricen as
ensinanzas do primeiro día. Nunha primeira sesión os regueifeiros achegan o alumnado
á tradición oral, e máis en concreto á regueifa, facendo que xa teñan que compor versos
e as súas primeiras coplas. Na segunda, despois e tras o traballo de aula, os mozos e
mozas xa regueifan de seguido simulando combates entre elas e elas. Realízanse no
propio centro de ensino e cada sesión dura arredor dunha hora e media. Os obradoiros
de primaria só teñen unha sesión
Realizáronse 24 obradoiros para bacharelato, ESO e FP, en febreiro. Con respecto aos
obradoiros para primaria, o número de obradoiros foi algo menos, 16.
•

Certame escolar de regueifas

Fotografía durante a actuación no certame
1

Este ano, polo 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, nos obradoiros de regueifa
quíxose recoñecer e valorar a figura de Rosalía de Castro.
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Dos obradoiros de regueifa xorde o Certame escolar. Os monitores da actividade
escollen, segundo as sás capacidades, as e os mellores alumnos regueifeiros para
participar no CERTAME ESCOLAR, ao que acoden o total de alumnos dos centros
participantes e na que ao redor de oitenta mozos e mozas soben ao escenario para
regueifar.
No certame participaron activamente (regueifando) uns 100 mozos e mozas e arredor de
700 animaron o seu devir.
Este certame conta coa colaboración da Asociación Cultural de Valadares que cede o
espazo para realizar a actividade. O auditorio da sede da asociación é o escenario da
posta en común do aprendido. Os rapaces e rapazas escollidos regueifan no escenario
ante os seus compañeiros e compañeiras demostrando as súas capacidades
improvisando versos.
Tanto os obradoiros coma o certame comezaron no ano 2003, e son constantemente
demandados polo propio alumnado.
7.- CLUB DE DEBATE

Imaxe das camisetas coas que se agasallou a cada participante

Dende hai un tempo viña funcionando na área de Coruña e na de Pontevedra unha
actividade de dinamización lingüística dirixida á poboación escolar, concretamente ao
alumnado de ESO e Bacharelato.
Esta actividade era o Club de debate en Pontevedra e Liga de debate na Coruña e a súa
finalidade era fomentar o uso oral do galego entre a mocidade e, asemade, que se
consolidasen foros de discusión sobre temas de actualidade entre as mozas e mozos.
Ambas as dúas tiñan unha excelente acollida entre a poboación escolar, polo que no
pasado cursor outros concellos, entre eles Vigo, quixemos participar nesta actividade.
Xorde así o I club de debate galego, unificando criterios entre as dúas actividades e
facendo un club de debate con fases locais, comarcais e galega.
O Club de Debate é un torneo de debates entre equipos, organizado como unha
competición deportiva, consonte unhas regras definidas e sobre temas previamente
fixados. Mais e tamén...
... Unha oportunidade de traballar doutro xeito algúns dos contidos e obxectivos do
currículo educativo.
... Unha ocasión que se lle pode ofrecer ao alumnado para participar dunha experiencia
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que resultou moi gratificante para todos/as os que se anotaron noutras edicións.
... Unha boa maneira de razoar, de aprender, de practicar... sobre a lingua e sobre
outros contidos.
O Club de Debate está organizado polos servizos de normalización lingüística dos
concellos de Ames, Carballo, Cee, Ferrol, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela,
Teo e Vigo.
Está dirixido a rapaces e rapazas (os equipos deben ser mixtos) de 3º e 4º de ESO ou 1º
de bacharelato. Os equipos han estar compostos por un mínimo de 4 e un máximo de
10 alumnos/as mais o/a preparador/a (un/unha profesor/a).
Con esta actividade pretendemos favorecer o uso do galego oral en contextos formais
(os propios debates) e informais (a convivencia que se xera).
Os contidos que se traballan principalmente teñen que ver coas habilidades
comunicativas e a oratoria, mais tamén é necesario un proceso de documentación sobre
o(s) tema(s) dos debates que achega nocións, datos e argumentos.
Teñen tamén moita importancia no deseño do programa o fomento do pensamento
crítico, da tolerancia fronte á diversidade de opinións e o traballo en equipo.
É, por tanto, unha proposta que pode ser de interese para varias materias do currículo,
ademais de para os obxectivos de normalización lingüística.
Unha vez anotados os equipos realizan un pequeno curso de preparación onde se
reparan as normas e o esquema dos debates e realizan exercicios prácticos sobre
habilidades comunicativas. A partir deste curso comeza o traballo de cada equipo co seu
preparador ou preparadora para elaborar argumentos, documentalos, preparar
estratexias para os debates, practicar...

Imaxe da fase comarcal do Club de Debate

Todas as normas que rexen a convocatoria están recollidas nas Bases do Club de
debate, mentres que o regulamento define o seu desenvolvemento (tempos, quendas de
intervención, posibilidades de interromper, preguntas, ferramentas de apoio, criterios de
valoración, xurado...,).Cada equipo defende a posición sobre o tema do debate que
previamente lle corresponda por sorteo (a favor ou en contra), por iso todos teñen que
preparar as dúas visións.
En calquera caso, as normas fan que os debates sexan democráticos e vivos, sempre
respectuosos e cunha certa formalidade. O escenario contribuirá a isto e nel cada equipo
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terá un lugar reservado, quen intervén o fai desde un atril situado fronte ao público e ao
xurado e todas as intervencións estarán cronometradas. Os criterios de valoración dos
debates serán analizados por un xurado de cinco membros nos que se procurará contar
con profesorado, xornalistas, lingüistas e xuristas.
No mes de abril desenvolveuse a fase comarcal de Vigo, da que resultou gañador o IES
Castelao ante o IES Terra de Turonio de Gondomar. O equipo do IES Castelao
representou a Vigo na fase final do 4 de maio, en Compostela.
Os temas sobre os que debateron foron: “O Estado ten que lle garantir o acceso ao
traballo á mocidade”, como tema común, mentres que o tema da final foi “Temos
liberdade para escoller en que lingua falamos”.Foron os rapaces e rapazas participantes
quen escolleu os temas para debater.
8.- BIBLIOTECAS VIVENTES

Unha Biblioteca Vivente é unha biblioteca na que os libros son persoas; persoas con
historias singulares, coñecementos e experiencias sobranceiras en determinados
campos. A intención desta actividade, desta biblioteca vivente, é evidenciar a existencia
de prexuízos lingüísticos para poder rachar con eles, dignificar a nosa lingua e fomentar
o seu uso entre a mocidade. O catálogo de libros-persoa está artellado en tres
apartados: neofalantes, galegos/as convencidos/as e tesouros vivos.

Imaxe dun dos libros da biblioteca
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Este ano, 2013 chegamos á III edición, , baixo o epígrafe “Unha de tesouros” .
Desenvolvéronse en febreiro e novamente no Verbum. O alumnado puido gozar da
“lectura” de libros tan interesantes coma o do montañeiro Sechu López, xogadores do
Celta, sor Ana María, Aurita e a loita das pioneiras na loita das mulleres dende as
entidades veciñais, xornalistas deportivos, costureiras, viaxeiros...
Ao remate das lecturas e tras a posta en común, o alumnado deixa as súas impresións e
valoracións sobre esta actividade en conxunto e sobre os libros lidos, que temos en
conta para levar a cabo engádegas de novos perfís de libros, repetirmos moitos deles
(sempre son todos moi ben valorados mais non sempre os “libros” poden repetir, nin se
quere esa situación), e sobre todo continuarmos co proxecto e animármonos a facer a
seguinte mellor cá pasada.

B. ACTIVIDADES
O SNL organiza actividades para os público infantil e xuvenil, mesmo para o público
familiar en xeral, que non están inxeridas en ningún dos programas anteriores. Son
actuacións puntuais que non poden ser tratados de programas. Estas actividades
realízanse en distintos puntos da cidade, AAVV, na rúa, nas ludotecas... e mesmo nos
propios centros de ensino.
-No centro de ensino:
1.- TEATRO
•

O coro no teatro antigo

Imaxe tomada durante un dos obradoiros
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Logo do inicio, no pasado curso escolar, da colaboración entre o SNL e a Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD), este ano levamos a cabo un novo
proxecto ofertado para o alumnado de bacharelato que tiña como finalidade a de
achegar o teatro clásico, e a función do coro neste, dende unha perspectiva actual.
Este exercicio didáctico está asociado a unha representación teatral elaborada polo
alumnado da ESAD. Despois de asistir como público entrégaselles ás e aos alumnos o
guión teatral da representación que acaban de ver. Empregando o guión como elemento
motivador de coñecemento, proponse unha actividade coral paraa desenvolver en catro
grupos. O guión, a modo de mensaxe encriptada, contén palabras e significados ocultos
que serán descifrados polo alumnado.
Un dato moi positivo foi que o profesorado de grego e latín foi quen solicitou esta
actividade, que se desenvolveu entre marzo e abril en 7 centros de ensino.
2.-PORTUGUÊS
Debátese, opínase sobre o futura da nosa lingua, mesmo ás veces máis do desexado.
Un dos lugares comúns nese debate é ligar futuro da lingua galega coa Lusofonía.
Indubidabelmente, galego e portugués temos unha mesma orixe e un camiñar común
noutrora, diferente logo por razóns non lingüísticas, claramente. Compartimos máis do
que nos separa.
Tan cerca, mais tan distantes é outra realidade que habita entre unha e a outra beira do
Miño, malia que -afortunadamente- cada vez en troques de virarnos as costas, imos
achegándonos.
O Concello vén traballando dende hai tempo achegando esas dúas realidades que
conforman a Eurorrexión: intercambios de alumnado, apoiando a candidatura do
patrimonio inmaterial galego-portugués para ser declarada Patrimonio da Humanidade...
No plan de dinamización recollemos e salientamos a relevancia de termos unha lingua
común e a potencialidade que supón a poboación
lusófona en Vigo para a
normalización do noso idioma.
Daquela queriamos ofertarlles aos centros de ensino un proxecto cuxo obxectivo fose
achegar a lingua e a cultura lusófonas, a un alumnado, que ao remataren o ensino
regrado, descoñece esta oportunidade que é o galego. Ao tempo, poñemos en valor a
lingua galega facendo ver a súa potencialidade.
•

OPS: o português simples

Cartel e imaxe dun obradoiro nun centro de ensino
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Comezamos no pasado 2011 cos obradoiros Ops (português a nossa vantagem, galego
a nosa vantaxe) dirixidos a alumnado da ESO, e neste ano 2013 volvemos ofertalos
cunha acollida sorprendente. Foron realizados nos centros escolares, en total 14
obradoiros en outubro.
O alumnado aproxímase ao portugués dun xeito lúdico. Interaccionamos en portugués
ben sexa de Portugal ou de Brasil, fornecemos de recursos para aprenderen, mostramos
o que nos une, advertimos sobre falsos amigos...
•

Cacimbo, a estaçao do encontro

Imaxe do proxecto Cacimbo e fotografía de Aline Frazão

Dirixidos ao alumando de primaria, constitúense como un encontro onde se descobren
puntos en común entre culturas irmás. Músicas, fauna, comidas típicas e outras
curiosidades da man dos distintos ritmos da cultura lusófona. Esta actividade está
impartida pola cantante Aline Frazão e ano tras ano vemos como a demanda dos
centros vai incrementándose polo que tamén o fai a oferta dende o SNL, e así este ano
achegamos por vez primeira esta actividade aos centros de educación infantil onde foi
realizada para o alumando de 5 anos.
3.- OUTROS
•

Xogando cos contos

O aspecto lúdico e o mundo da ficción son imprescindibles para favorecer a aprendizaxe
das nenas e nenos, reforzando a expresión e a comunicación.
O xogo dramático e o conto son os dous elementos que lle dan "vida" a esta actividade
onde a monitora propón unha serie de exercicios e xogos.
Na contada escenifícanse diferentes contos cos que potenciar as habilidades das nenas
e nenos no sentido teatral, explorar as súas posibilidades creativas e lograr fomentar a
comunicación en galego, especialmente na expresión oral.
Realizáronse 14 obradoiros, en abril, para o alumnado de 2º e 3º de primaria.
•

Charla: ao fío dos libros. A historia das editoriais en Vigo

Con esta conferencia pretendemos amosar, de maneira pedagóxica e dinámica, a
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relevancia da vida editorial en Vigo que, malia o que se adoita pensar, ten unha rica e
vizosa tradición comezada no século XIX. Pasearemos pola cidade de Vigo en distintos
tramos temporais: o Casco Vello do século XIX con Juan Compañel (impresor de
Cantares gallegos de Rosalía) e Ángel de Lema (impresor de Faro de Vigo) até as
ampliacións do século XX, deténdonos en Edicións Xerais ou a Editorial Galaxia. Por
medio desta conferencia trataremos de que o alumnado coñeza e sexa quen de
comprender o transcurso da cultura galega (na súa expresión literaria) en relación con
Vigo, analizando os protagonistas, as formas de socialización, os lugares concretos da
cidade e a significación desta actividade editorial dentro de toda Galicia.
Foron dirixidas ao alumnado de ESO, BAC e FP. Realizáronse 10 obradoiros en
novembro.
-Nas ludotecas, asociacións veciñais, bibliotecas veciñais
•

O teatriño

Busca achegar o teatro e novo vocabulario á pequechos e pequechas. Logo da lectura
da lenda “A serpe do Castro da Troca” as cativas, guiadas pola monitora, artellan unha
pequena obra sobre a lenda. Asemade van familiarizándose co vocabulario empregado
xa que a través dunhas fichas para colorar van aparecendo as imaxes e as palabras que
conforman a lenda.
Esta actividade desenvolveuse en seis asociacións veciñais e nas ludotecas municipais
en novembro.
•

A casiña feliz

Tentamos achegar as cativas á lingua galega e o seu vocabulario máis cotiá dende a
creación plástica, xa que as cativas han de pintar, crear pezas de plastilina, colorar...
pórlles os nomes as partes dunha casa... mais é unha casa que vai medrando e que
acabará por ser pintada cos pés e mans, o que nos leva a aprenderlles as partes do
corpo ás cativas.
As ludotecas municipais e catro ludotecas veciñais, amais dunha biblioteca veciñal,
solicitaron esta actividade, e gozaron da súa representación polas nenas e nenos. Foron
realizadas entre outubro e decembro.
•

Enredando coas ciencias e as letras

Unha proposta novidosa ofertada as asociacións veciñais, para rapaces e rapazas de 8
a 12 anos.. Unha viaxe, en lingua galega, polos coñecementos que as rapazas e
rapaces participantes teñen adquirido tanto no ámbito das ciencias naturais e as
matemáticas como no da lingua e literatura galega.
Entendemos esta actividade como unha ferramenta para fomentar o uso do galego nas
xeracións máis novas, amosando que na nosa lingua podemos divertirnos pero tamén
resolver problemas de lóxica, explicar experimentos, facer creacións literarias, e, por
suposto, comunicarnos. Realizáronse 4 obradoiros entre outubro e novembro.
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Imaxe do resultado dun dos obradoiros

-No VERBUM
•

Achégate aos monicreques

Imaxe tomada no Verbum durante a actividade

Preguntas como: Que é un títere? Como se move? Como fala? Que técnicas existen?
Quen os manexa? Cal é a historia da Compañía Tanxarina?… tiveron resposta.
Realizouse un percorrido teórico polo mundo dos monicreques e da compañía Tanxarina.
Cunha pequena introdución narrativa da historia da compañía: traxectoria, espectáculos,
anécdotas... ; a explicación dos tipos de bonecos e formas de manipulación: títeres de
luva, sombras chinesas, marionetas de fíos...
O obxectivo desta actividade foi dar apoio e motivación ao teatro que se fai nos centros
escolares coa presentación das múltiples posibilidades do teatro de monicreques e a súa
posta en escena, e máis promover o uso do galego na actividade teatral: dende sempre
Tanxarina e os seus bonecos falan galego.
Estivo destinado a escolares de idades comprendidas entre 6 e 11 anos (educación
primaria).
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C. RECURSOS

Fichas inglés-galego

Este ano realizáronse unha láminas e unha unidade didáctica para achegar a lingua
inglesa co galego como vehículo. As láminas representan dúas realidades de Vigo, por
unha banda as Illas Cíes e por outra o poboado castrexo do Castro. Nestas fichas
trabállanse as cores. Con respecto á unidade didáctica, está elaborada para traballar no
primeiro ciclo de primaria. A elaboración foi supervisada por profesorado desta etapa
escolar que deu indicacións dos contidos cos que podiamos traballar.
2.- POBOACIÓN ADULTA
As actuacións chegan a este destinatario ben a través do movemento asociativo ben a
través de accións planificadas con colaboradores estables do SNL como poden ser as
bibliotecas, o IME, o Verbum e mais os centros comerciais.
Se como indicabamos, dende a concellaría facemos un maior esforzo no
desenvolvemento de actividades e programas dirixidos á poboación infantil e xuvenil,
non esquecemos á hora de planificar as accións dinamizadoras á poboación adulta.
Poboación adulta ben aquela galegofalante para a que deseñamos accións para a
afianzar no seu uso, eliminar prexuízos e facerlle ver da importancia que ten como
transmisor da lingua e na conservación e normalización desta. Pola nosa xeografía
temos verdadeiros tesouros vivos, legados da nosa historia viva que queremos pór de
relevancia e valernos da súa sabedoría. Proxectos como as Bibliotecas Viventes é un
exemplo deste traballo canda elas e eles.
Mais tamén queremos atraer neofalantes adultos, reafirmar a quen sabendo a lingua
dubida do e no seu uso. Xa daquela realizamos actividades dirixidas só a estas
destinatarias, que adoitan ser actividades de lecer no que favorecemos contextos de
uso da lingua galega. Mais tamén achegámonos a elas a través de actividades para toda
a familia ou mesmo para poboación infantil nas que a presenza de adultas é necesaria
para levar a acabo a actividade.
A. Toponimia
Estas actividades están inxeridas no programa “Meu. Coñecéndonos, descubríndonos” .
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•

A toponimia do Val de Fragoso

A toponimia galega é patrimonio cultural de inmenso valor. Un patrimonio variado e rico,
que é o testemuño da nosa historia como pobo con lingua de noso. É o manto civilizador,
tecido ao longo dos séculos que chega até hoxe como herdanza transmitida de xeración
en xeración.
Patrimonio que está en perigo de desaparición por mor de prexuízos lingüísticos,
castelanizacións, intervencións urbanísticas... que atentan contra a toponimia e por ende
contra a lingua propia.
No día a día, malia o avanzado, aínda escoitamos e vemos como topónimos alleos,
deturpados, castelanizados ocupan o lugar dos de noso. Nomes de lugares como *La
Guía, *Seijo, *Las Traviesas ou areais e praias (*La Sirenita, *Los Olmos, *La Fuente...)
aínda están a desprazar os topónimos propios.
Dende o Concello vénse traballando na recuperación da toponimia, como elemento
clave para a recuperación do status da lingua galega. Labor no que xoga un papel
relevante a sociedade viguesa, toda vez que dende distintas asociacións e entidades
estase a facer un esforzo significativo neste sentido.
"A toponimia do Val do Fragoso" é a colección de libros sobre a toponimia menor das
parroquias que se iniciou no ano 2008 coa colaboración entre o Concello e a
Universidade viguesa. Cómpre xa que logo, avanzarmos nese traballo conxunto cara a
protexermos e recuperar o patrimonio toponímico vigués para non sermos un pobo
desherdado, un pobo que permite que lle rouben a súa historia, senón un pobo orgulloso
do pasado herdado e do presente que han deixar para o futuro.
Rematado o curso de “Toponimia: interpretación e actuación”, a organización adquiriu o
compromiso de procurar entidades colaboradoras cara a recoller toponimia en distintos
concellos e ou parroquias por parte de quen realizase o curso e as sesións
preparatorias.
Así máis de 15 persoas que fixeron este curso foron contratadas para realizar este
traballo, e no caso de Vigo, elaborar o libro da toponimia da parroquia en cuestión. As
devanditas comunidades de montes ofertaron, como dixemos, esta posibilidade de
traballo.
Volvemos así ao proxecto de recollida de toponimia nas parroquias viguesas. Neste ano
fíxose o baleirado e análise de documentación, do catastro, de arquivos parroquiais,
eclesiásticos... As xuntanzas e visitas aos lugares con veciños e veciñas, coas “fontes”,
o traballo conxunto con Cartografía do concello...
Como medio, non só para dar a coñecer todo este labor, senón para pór de relevo toda a
importancia deste saber, deste tesouro... para achegárllelo ás máis das xentes... o SNL
creou o blog: toponimiavigo.blogaliza.org/ .
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Captura de pantalla do blog de toponimia

Nel, ademais de ofertar toda a información que o SNL ten sobre a toponimia viguesa, as
persoas que están recollendo a toponimia colgan periodicamente artigos sobre
topónimos, lendas, saberes... destas parroquias.
•

Xornadas de toponimia

Foto tomada durante a charla de Gonzalo Navaza

Xunto coa Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, a colaboración
da Comunidade de Montes de Zamáns, a Asociación Veciñal San Mamede de Zamáns e
o Instituto de Estudos Miñoranos organizáronse unhas novas xornadas sobre toponimia.
Xornadas para debater, coñecer, informarse sobre, aplicacións didácticas... e coñecer o
traballo que dende estas institucións en colaboración con entidades veciñais estamos a
desenvolver cara a recuperar, pór en valor e difundir a toponimia do val do Fragoso, a
toponimia viguesa.
O pasado ano estas institucións xunto cos concellos de Ourense e Pontevedra coa
colaboración do Concello de Redondela e o IEM, organizaron o primeiro curso para
formar especialistas na recollida de toponimia.
Froito deste curso, estase a traballar na recollida de topónimos, o seu estudo e
divulgación en diversas parroquias destes concellos.
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No Concello de Vigo contamos coa colaboración das comunidades de montes en man
común de Cabral, Candeán, Comesaña e Zamáns, e a Entidade Local Menor de
Bembrive.
Nestas xornadas as distintas persoas que están a facer este magnífico traballo e mais
representantes das entidades informaron do estado do seu labor e das actividades que,
logo desta recollida e estudo, poden realizarse cara a divulgar todo este legado.
Grazas a esta recollida de toponimia estamos recuperando parte da nosa historia,
ampliamos coñecementos sobre o noso pasado, sobre a nosa lingua, lendas, ditos,
costumes... e da voz de quen viviu, recorda e está en disposición de transmitirnos estes
coñecementos para tecermos todas e todos o noso futuro sen traizoarmos o pasado de
noso.
Ao remate da xornada do sábado e logo de xantar no parque forestal houbo un roteiro
guiado e acompañado polas e polos informantes desta parroquia.
B. Cursos de auga
•

Cursos da auga doce e salgada

Son cursos onde a auga é o fío condutor, o guieiro para achegarmos á lingua galega.
Outro xeito de se achegar á lingua, pensado para quen quere ampliar o seu
coñecemento e cultura galega e tamén do propio concello vigués. Os nosos ríos e a
nosa costa presentan unha flora e fauna determinada, un patrimonio cultural
característico... Apréndese novo vocabulario, coñécese o patrimonio e descúbrese a
lingua a través da auga. Teñen unha duración de 20 horas e está complementado cunha
unidade didáctica elaborada para estes cursos. Ao finalizar realízase unha saída, ben a
un muíño (no caso do curso de auga doce) ben a un areal (no caso do curso de auga
salgada). Realízanse nas asociacións de veciños buscando deslocalizar os cursos de
lingua da súa habitual situación en aulas de centros escolares ou locais municipais.
•
•

Cursos de auga doce nas seguintes entidades: AV Zamáns entre febreiro e abril;
AV Camiño Vello de Coia entre setembro e novembro.
Os cursos de auga salgada: na AV Doutor Fleming entre setembro e outubro, VC
Casco Vello en outubro e na da 3ª Idade NEVOX en outubro; por último a AV
Valadares acolleu esta actividade formativa entre setembro e novembro

Imaxe do taboleiro creado polo alumnado do curso de auga doce
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Realizáronse, ao remate dos cursos de auga doce e e salgada, saídas a Zamáns (río e
muíños), á praia do Vao (xunto cunha visita a unha carpintería de ribeira). En Zamáns a
comunidade de Montes ofreceunos unha moenda. Nestas dúas saídas iamos
acompañados dun biólogo e máis da persoa encargada do curso.

A estes cursos acoden moitas persoas maiores cunha bagaxe moi ampla da nosa lingua.
Persoas que proceden de diferentes lugares da xeografía galega e que canda elas traen
cadanseu galego. Mais tamén presenta -xeralmente- estoutra particularidade: son
persoas galegofalantes mais que en determinados contextos deixan a lingua de seu para
se expresar en castelán, e sobre todo, ao se comunicaren con persoas miúdas.
Queremos aproveitar esta riqueza súa e queremos, asemade, reverter esta situación
comunicativa, con accións coma estes cursos: reafirmalos/as na súa/nosa lingua,
aprenderen destes verdadeiros tesouros vivos, sabermos das súas vivencias, da súa
lingua... queremos que sexan novos libros das nosas bibliotecas vivas e que poidan ser
consultados por quen ten a inquedanza de saber e compartir as súas vivencias.
Grazas a estas accións estamos elaborando un catálogo de “libros-tesouros” para
achegar os centros educativos, bibliotecas, asociacións no vindeiro ano con propostas
de actividades.
C. Tesouros de acó
Os nosos avós e avoas son os tesouros humanos vivos, os portadores e transmisores
do patrimonio cultural inmaterial de noso.

Imaxe dun dos obradoiros de Tesouros de Acó

Atesouran os coñecementos sobre os oficios tradicionais, os traballos no mar e as artes
de pesca, os labores do campo, as tarefas cotiás de casa, as festas, os costumes, a
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lingua, os refráns, o baile o canto, as lendas... todo o que configura o noso acervo
cultural popular. Este obradoiro quere ser un espazo de intercambio oral de
coñecementos para darlles voz e visibilidade ás experiencias vitais dos nosos maiores.
Foi artellado para maiores de 65 anos.
Realizáronse, 4 obradoiros en outubro, nas seguintes asociacións: AVCD San Xurxo, A.
3ª Idade NEVOX, AVCR San Mamede de Zamáns e AV Emilio Crespo de Navia
D. Comunícate en público. Seduce coa túa voz
Obradoiro impartido pola actriz Uxía Blanco, no que nos achegaremos a como
comunicarnos en público: vencer o medo ao micrófono, como modular a voz, ordenar o
discurso...A linguaxe non verbal, a presenza, a brevidade...
Comunicación dende a lingua de noso, lingua que ten un valor engadido xa que nos
permite comunicarnos con 240 millóns de persoas pertencentes á lusofonía.
Asemade, vencemos prexuízos como "no hablo en gallego, porque no lo hablo bien" ou
"en galego só nos entende a xente de aquí".

Fotografía tomada durante o desenvolvemento dun dos obradoiros de comunicación oral

Realizáronse catro obradoiros en colaboración con colectivos veciñais; coa Asociación
da 3ª Idade NEVOX, Casco Vello, Emilio Crespo de Navia e San Mamede de Zamáns.
Tamén se realizaron 3 obradoiros de comunicación oral no IME entre abril e maio.
E. Escrita creativa
Estes obradoiros de 6 horas de duración estaban dirixidos a persoas adultas ás que lles
gusta escribir e que desexen darlles liberdade á súa imaxinación e creatividade.
Traballar escrita en galego, sobre todo para persoas cunha idade que nos deixa entrever
que non foron escolarizadas en galego é o obxectivo perseguido nesta actividade.
Neste obradoiro, gratuíto, concibido dende unha perspectiva lúdica e moi participativa,
búscase que o alumnado sexa quen de plasmar sobre o papel a ampla experiencia que
dan os anos e a memoria, e de converter as súas vidas en literatura.
Todas as persoas que participaron tiveron a ocasión de, dende o primeiro momento,
escribir poemas, relatos, contos... sempre en actividades moi sorprendentes.
Estes cursos foron impartidos polo escritor Francisco Castro en varias asociacións
veciñais.
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Imaxe dun obradoiro de escrita creativa

Desenvolvéronse 4 obradoiros, 2 no IME (un en abril e outro en maio); 1 na biblioteca
Central, en abril e 1 na biblioteca Neira Vilas, en maio.
F. Sombras chinesas
En febreiro realizáronse dous destes cursos no Verbum, impartidos por Tanxarina. O
alumnado ten que elaborar a propia trama da obra e representala empregando todo o
aprendido neste curso, mesmo os elementos para crear sombras, que son
confeccionados polo propio alumnado.

Imaxes dos obradoiro de sombras chinesas

G. Cursos de cociña
Impartidos por Benigno Campos serán desenvolvidos naquelas asociacións que posúan
infraestrutura para poder realizalos, xa que o obxectivo principal é preparar pratos
propios da nosa tradición culinaria.
O léxico, o diálogo permanente, a lingua oral son os elementos traballados dende a
perspectiva da dinamización do uso e coñecemento da nosa lingua.
Realizouse un curso no CC Zamáns e outro obradoiro para o alumnado do centro
Manuel Antonio, nas propias instalacións deste centro educativo de ciclos formativos.
H. Videoforum Roberto Vidal Bolaño
O dramaturgo e, tamén actor, Roberto Vidal Bolaño foi homenaxeado neste ano nas
Letras Galegas. Sumámonos a esta homenaxe con diferentes actividades.
Unha delas foi un videoforum, no Auditorio Municipal, coa proxección de dous filmes nos
que o propio Bolaño aparece en escena. Sempre Xonxa,o 21 de maio e o 23, A lingua
das bolboretas. Foi moderado pola actriz Uxía Blanco. Ao finalizar a proxección
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realizouse un coloquio onde participaban todas as persoas interesadas.

I. O movemento do provincialismo en Vigo
Xurxo Martínez González foi o encargado de dar estas dúas charlas na AV do Casco
Vello e na A.3ª Idade NEVOX. As charlas tiveron como obxectivo achegar o movemento
do provincialismo do Vigo do século XIX.
L. Profesorado
•

Xornada de Formación e Intercambios de Experiencias de Dinamización

Imaxe tomada durante as xornadas

Xornadas organizadas en colaboración coa Coordinadora de ENDLs de Vigo e Bisbarra.
Buscouse poñer en común distintas iniciativas e experiencias que naceron ou se
desenvolveron nos centros de ensino.
Tivo lugar o 24 e 25 de abril no IME.
•

Xogando cos contos

É un obradoiro impartido por Ana Carreira (actriz e narradora oral) co que pretendemos
que se lle tire todo o proveito posible ao xogo dramático e á narración oral, potenciando
as habilidades tanto no sentido teatral como no da reafirmación da nosa lingua a través
desta experiencia didáctica e explorando as vosas (e as deles e delas) posibilidades
creativas.

Memoria SNL 2013

Páxina 41 de 75

Normalización
Lingüística
Dende unha perspectiva lúdica e do mundo da ficción (re)afirmanse as potencialidades
expresivas e comunicativas a partir do xogo e do conto.
Foi realizado un curso no IME en abril para o profesorado.
3.- PARA PÚBLICO FAMILIAR
Un dos maiores problemas do futuro dunha lingua é a continuidade xeracional. Vigo ten
un problema grave de transmisión xeracional da nosa lingua. Asemade, o xeito de vida
actual impide, en moitas ocasións, que as persoas adultas compartan o lecer coas
cativas e cativos. Buscamos con estas accións solventar estas dúas eivas, ofertando
actividades onde os pais e nais, avós e avoas... compartan xogos, risas, aventuras...
coas crianzas e achegando o galego como lingua vehicular. Conseguindo que as e os
rapaces asocien a lingua con momentos de lecer en familia.
As actividades procuran diversificar espazos e achegarse á cidadanía, por iso contamos
coa colaboración do tecido asociativo, as asociacións veciñais, máis tamén con
colaboradores habituais, como as bibliotecas, os centros comerciais, o IME e o Verbum.
-nas AAVV e CC
•

Festas cíclicas:

-O San Xoán: “A noite enigmática”
A charla tivo lugar no local da asociación veciñal do Casco Vello. Falouse sobre as
lendas, mitos, e rituais que se desenvolven neste día. Explicouse en que consistía esta
tradición, a súa orixe, os significados das tradicións e da festa... Aprendemos a
recoñecer as herbas de San Xoán (para que serven, as propiedades curativas,
alimentarias, os usos que se lle daban na antigüidade...) que posúen e coñecemos
novas lendas e costumes.
-Recollida das herbas de San Xoán
Realizaouse unha saída para recoller as herbas de San Xoán e coñecer a nosa
contorna. A camiñada supuxo coñecer máis sobre os nosos montes e a súa flora.
Explicouse como se facía o ramo de San Xoán e as herbas que se poden recoller nos
montes de Vigo. Ademais aprendemos sobre os propiedades das herbas, os seus usos,
as lendas que hai sobre elas...
A camiñada partiu do local da AV de Candeán, cunha duración de, aproximadamente
hora e media, as persoas asistentes puideron recoller as súas herbas para confeccionar
o ramo de San Xoán. Durante a camiñada o guía foi indicando de que plantas fala a
tradición, para que se poden empregar, ensinou a coñecer as plantas aromáticas...
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Recollida das herbas no monte de Candeán

-Exposición das herbas e das cacharelas de San Xoán.
A lonxa do Concello de Vigo acolleu a exposición os días previos a esta festividade.

Imaxe da exposición sobre o San Xoán (herbas e cacharelas)

Nesta exposición podían verse imaxes das herbas máis empregadas nos ramos de San
Xoán e imaxes de cacharelas e das tradicións que se desenvolven neste día.
-no VERBUM
• Fai un títere
Aprendemos o oficio de titiriteiro e creamos un boneco coas nosas propias mans. Unha

actividade lúdica e nada complicada que ademais de achegarnos ao mundo dos
títeres, pretende ensinar a elaborar xoguetes e desenvolver a capacidade
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creativa.
Con materiais e elementos sinxelos: bolas de cortiza e porexpan, anacos de tea,
las, etiquetas adhesivas... ¡imos construír un títere de variñas!
-no AUDITORIO MUNICIPAL
•

Corre, corre cabaciña

Imaxe do libro no que se basea a actividade

As escolas infantís municipais de Bouzas, Santa Cristina e Tomás Alonso, xunto coa
Escola Infantil San Paio organizaron no Auditorio Municipal en novembro, ao redor do
Samaín, o espectáculo escolar: “Corre corre, cabaciña”. Un espectáculo con
representación teatral do propio conto “Corre, corre, cabaciña” polo equipo educativo da
EI San Paio, a proxección dun vídeo sobre actividades ao redor do conto protagonizado
polo alumnado das escolas infantís, e por último Almudena Janeiro contou e cantou o
conto.
4.- PROGRAMAS ESTABLES
A.- AS NOSAS LETRAS
No mes de maio viñamos realizando actividades arredor do Día das Letras Galegas.
Entre as actividades había algunhas elaboradas para os centros escolares, outras para
as asociacións veciñais, para a rúa... Buscouse crear unha programación completa para
levar o galego aos máximos lugares posibles, visibilizando a lingua nestas datas.
Actualmente o SNL vén reducindo o número de actividades neste programa, por
sabermos que asociacións veciñais, centros de ensino, demais entidades, mesmo o
propio Concello... multiplican, nestes días, as súas accións en materia de lingua. O SNL
decidiu, pois, reservar os seus esforzos para completar a oferta de actividades durante
o resto do ano, datas onde a visibilidade do galego é menor.
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•

Correlingua

A carreira pola lingua que se vén realizando dende hai máis de dez anos en toda Galicia.
Este ano tivo lugar o 15 de maio, cun percorrido dende a praza do Rei (onde se deu
lectura ao manifesto) até o parque de Castrelos, onde agardaban actividades de lecer e
o alumnado de infantil que xa participaba dende primeira hora das actividades que o
Correlingua deseña para este ciclo. OS rapaces e rapazas xunto co profesorado dos
centros que participan percorren as rúas viguesas con pancartas e carteis a favor da
lingua galega.

Fotografía tomada durante o traxecto do Correlingua

•

Exposición Vidal Bolaño

A lonxa do Concello de Vigo aloxou a exposición que achegou a Secretaría Xeral de
Política Lingüística ao SNL. Esta exposición estaba adicada ao autor homenaxeado este
ano no Día das Letras Galegas, Roberto Vidal Bolaño. A exposición estivo durante 15
días no mes de maio e en 12 carteis podíase ver a traxectoria do autor, a súa vida e
obras.

Imaxe dos paneis da exposición, na lonxa do Concello
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B.- VERÁN

Tarxeta das actividades de No verán... un conto

•

No verán... un conto

Como cada ano, este tamén foi un verán de contos. Programamos diversas actividades
con formatos distintos pero sempre cun fío común: o conto. Ben podía ser este
representado, narrado, cantado, musicado... pero sempre historias do noso maxín
popular que van pasando de xeración en xeración e que queremos que coñezan e fagan
súas o público vigués. Programamos estas “contadas” segundo o público para quen ían
se dirixir, e así levamos a cabo accións para as e os máis cativos (até 6 anos), para
nenos e nenas de máis de seis anos e para público adulto.

Imaxe tomada nunha actividade na rúa, no Calvario

Este ano a programación de No verán... un conto está inxerida nas activdades do CIOV
En total foron 40 as actividades realizadas dentro deste programa, entre as realizadas
para os máis pequenos e as de adultos.
Para as cativas e cativos achegámoslle a narración oral a través destes espectáculos:
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Babacontos
Esta actividade percorreu, entre os meses de xuño e xullo) distintas zonas de Vigo,
dende A Miñoca até Lavadores (na biblioteca Neira Vilas) da praza da Independencia a
Navia, no parque das parque nas Teixugueiras; de Bouzas ás Travesas, do Calvario a
Castrelos para rematar no centro de Vigo, na Alameda.
A contadora e titiriteira Larraitz Urruzola, utilizando a técnica da manipulación de
obxectos e ferramentas da narración oral tradicionais, xoga a crear atmosferas poéticas,
situacións xurdidas da transformación de obxectos e espazos, contribuíndo a iniciarse no
mundo dos contos e do teatro a través da inventiva, da creación efémera e espontánea.

Miguel Ángel Diz. O cullarapo croque
Miguel Ángel envólvenos nun mundo de tenros animaliños (paxaros, gatos, xoaniñas…)
onde os elementos da natureza (o sol, a lúa, as augas, as fragas) son o escenario
propicio para a irrupción de sereas, barquiños viaxeiros e, xaora, cullarapos faladores.

As Teixugueiras, a praza da Independencia e a Alamada de Vigo acolleron esta
actividade.
Rodari-Rodari
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Novamente as prazas da Constitución e da Independencia xunto co parque de Castrelos
serviron de escenario para levar a cabo os Contos do tranvía, espectáculo de narración
oral, con acompañamento musical, no que empregamos o conto tradicional e os
monicreques para, partindo da domesticación dun animal como o burro, chegar ó uso ou
abuso das novas tecnoloxías.
O tranvía de Marín, baseándonos, sobre todo, na descrición humorística que do
mentado tranvía fixo Castelao, serviranos como medio de transporte do espectáculo.
O tema da xogo para introducir cancións tradicionais como a do Trole, nas que o músico
Carlos Quintá, irá acompañándo co seu acordeón diatónico, e o narrador Inacio Vilariño
xogará coas onomatopeias producidas polo funcionamento das máquinas, ao mesmo
tempo que se acompañan coa melodía producida maquinalmente por unha caixa de
música.
Finalmente péchase o circulo coas novas tecnoloxías e como mal usadas acabarán
converténdonos en burros.
Ciclobiblioteca
Pedaleando coa súa ciclobiblioteca o bardo Abelardo percorreu, no mes de xullo e en
catro etapas, diferentes parroquias viguesas: Navia (no parque das Teixugueiras), A
Florida (na Miñoca), Bouzas (na Alameda) e por último As Travesas.

Esas pedaladas levaron a súa música e contos a persoas maiores e cativas que foron
cativadas coas súas historias .e cancións. A fantasía e imaxinación bulen entre a xente.
Ademais o bardo convida a todos os nenos e nenas a ler algún dos libros da súa
biblioteca con rodas.
Contos de verán
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Primavera, verán, outono e inverno. As catro estacións, cada unha coas súas cores, as
plantas e a fauna. Os contos de Marcelo achegarannos á natureza de cada estación.
Aprenderemos os nomes dos animaliños que nos acompañan no verán, das flores que
nacen na primavera, da chuvia...
E os lugares escollidos foron senllos parques: Castrelos e a Alameda
Para nenas e nenos de máis de 6 anos:
Polo correo do vento
Mau e Pin artellan e debuxan historias para achegar a natureza, a cultura, a historia
galega. A un tempo que debuxan, os rapaces e rapazas descobren un mundo de
fantasía. Coñecen a nosa fauna e flora e desenvolven a imaxinación. Na biblioteca Neira
Vilas e na praza da Constitución desenvolveuse esta actividade para nenos e nenas.
A tropa de trapo
Desta volta foron a praza da Independencia, o parque de Castrelos e a Alameda de
Bouzas foron os lugares escollidos para levar a cabo esta actividade.

Antía, Wamba e o regato pequeno. Ao longo do espectáculo, Wamba contaralle a Antía
catro historias que falan de África e de Europa, do que nos sobra e do que nos falta, de
compartir de verdade, de valorar o importante, de rir, de mirar con esperanza ao futuro…
contos para bailar e cantar, para xogar, pero tamén para sentir e pensar.
Todo fiado coa voz de Wamba e un refrán de súa avoa: o río énchese de regatos
pequenos.
Moito conto
Unha das contadas profesionais femininas do circuíto de transmisión oral. Ana Carreira
achégalles aos nenos e as nenas historias das que han ser parte, xa que han escenificar
algunhas escenas dos contos.
No Centro Cívico de Teis e na biblioteca Neira Vilas acolleuse esta actividade para
cativos e cativas que adoitan ir ás actividades programadas por estas entidades. Mais
coma sempre, queremos achegar os contos ao público, polo que novamente as prazas e
rúas convértense en magníficos lugares para ofertarmos actividades coma esta. As
Travesas, a praza da Independencia e o parque das Teixugueiras foron os lugares
escollidos desta vez.
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García (SKTC) hip hop
Ate a biblioteca Neira Vilas achegouse García para animar os participantes desta
actividade a se atrever co mundo do rap e do hip-hop. Coñecer a súa historia, a súa
cultura ou a figura dalgunhas personaxes destacadas, como Afrika Bambaataa. As
diferentes facetas deste universo, como o breakdance, o graffiti, o dj-ing, o rap ou o
beatbox foi parte inicial deste obradoiro de rap, que finalizou cunha posta en práctica dos
consellos e do aprendido creando a súa propia composición a ritmo de rap.
Regueifas
E para completar a oferta da improvisación oral en verso, no mesmo lugar realizamos
un obradoiro de regueifa.
A regueifa é unha das manifestacións da oralidade en Galicia. Trátase dun desafío de
improvisación en verso. Neste obradoiro descubriremos a súa historia, as distintas
manifestacións noutras culturas. Tamén coñeceremos o ritmo, a rima, a métrica, as súas
características ... e chegaremos a regueifar, da man de regueifeiros profesionais.
E para público adulto, en sesión nocturna:
A saia da Carolina
Na saia da Carolina, rememorando a técnica do Bululú, na que se misturan nun só actor,
os papeis de narrador - personaxe - manipulador. Inacio creou este entremés satírico
inspirado na tradición oral anticlerical ibérica. Xuntando contos con cantos, confesións,
sermóns, locucións, recomendacións, adagios, proverbios, trabalinguas, adiviñas, ditos e
(re)ditos, confeccionou un espectáculo que conta a historia do Padre Damián, párroco de
Agolada, e os seus amoríos coa súa criada Carolina, e co seu marido Xosé o muiñeiro.
A praza da Independencia, a zona peonil do Calvario e o parque das Teixugueiras
acolleron esta contada.
Contos de defuntos e outros asuntos.
Contos de defuntos e outros asuntos é unha outra visión do tema da morte e de todo o
que a rodea que nos achega Brais das Hortas. Contos de mortos que non están tan
mortos, da Santa Compaña que non era tan santa, de aparecidos e visións... de todas
esas cousas que rodean a morte e a vida en Galicia, e das que nunca está de máis falar
un pouco. O noso mundo cambiou, e quen sabe se o dos mortos tamén! Porque aínda
que haxa luz eléctrica, nunca se sabe onde se che pode aparecer algo.
A Alameda de Bouzas acolleu esta contada.
Profundizando na Galiza profunda
Neste espectáculo, analizase a vida dos galegos, en canto á súa cultura, as súas
manías, as súas expresións e … a familia.
Brandariz aborda o carácter morriñento das galegas e galegos, a través das súas
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expresións, do seu humor, dos seus costumes, das súas festas… Todo dende un punto
de vista cómico que provocará as gargalladas do público.
Dende o “guapo, guapo non é pero ten un pelaso”, ata o “ghastas pista? pasando polas
manías dos pais, as obsesións das avoas, ata chegar ós chistes máis galegos.
A praza da Constitución foi o lugar escollido para este espectáculo.
E pensando na xente moza mais aberta a todos os públicos, achegamos estas dúas
actividades onde novamente a improvisación oral xoga o papel sobranceiro, mais nesta
ocasión a improvisación en verso.
C.- NADAL

Postal de publicidade das actividades de No Nadal...un conto

•

No Nadal un conto

No Nadal organízase, tamén, unha programación especial con actividades para maiores
e pequenos, buscando actividades para un público familiar. Estas actividades
desenvólvense entre os meses de decembro e xaneiro.
Diferenciáronse entre aquelas cuxo público obxectivo era a familia, outras o público
infantil e outras para meniñas e meniños entre os 0 e os 3 anos.
Para público familiar:
No Verbum
O Apalpador
Continuamos traballando na recuperación dun persoeiro propio da nosa tradición oral
como é o Apalpador, quen xa colleu o costume de se achegar a Vigo dende o Courel
nestes últimos nadais.
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O Quiquiriquí
O libro disco “O Quiquiriquí” editado pola Asociación de Gaiteiros serve de punto de
partida para esta actividade que mestura a música, as panxoliñas, os xogos coa
narración de distintos xeitos de vermos o Nadal en Galicia, dos distintos costumes, do
xantar, dos cantos de reis...
Contos de moitas cores
Unha contada que achega este mundo tan diverso a través de contos de distintos
lugares, de costumes, de xogos, de xeitos de vermos as cousas que temos ao noso
carón. Amais de no Verbum, o café de Catro a catro acolleu esta contada familiar.
Cama e conto
Recuperarmos o feito de lles contar as e os miúdos un conto na cama antes de se
durmiren é o que tenta esta contada que anima as persoas maiores a recordaren os
contos que de cativas a ben seguro lles contaron os seus pais, nais, avoas, avós...
Foi realizado na asociación de comerciantes Vigovello

Cartel que anunciaba a actividade

Para público infantil:
-Buscando unha estrela
Tiveron lugar no CC de Teis, na AV de Beade e de Valadares, na ludoteca de Coruxo e
Coia, no Marco e na ludoteca da Casa da Xuventude.
A partir da letra dunha cantiga do mesmo nome, a actividade céntrase na historia dunha
entreliña perdida no Nadal que vai buscando a un neniño que ten que alumear. Xogamos
co texto e as imaxes para crear os nosos propios contos ilustrados de Nadal.
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-A cesta da imaxinación
Que as nenas e nenos sexan quen de plasmar as súas historias, contalas e
representalas é o obxectivo desta actividade, na que se deixa voar a imaxinación das e
dos nenos para artellar -colectivamente- historias que logo representan.
Na A. Fonte do Galo e na AV de Beade, así como ludoteca de Coia e da Casa da
Xuventude realizouse esta actividade dirixida a maiores de 6 anos.

-Rodari, rodari
Desenvolveuse no Verbum, no café de Catro a catro e na biblioteca Neira Vilas.
Rodari, rodari (Contos do tranvía) é un espectáculo de narración oral, con
acompañamento musical, no que empregamos o conto tradicional, a tradición dos contos
de Gianni Rodari, e os monicreques para, partindo da domesticación dun animal como o
burro, chegar ó uso ou abuso das novas tecnoloxías.
O tranvía de Marín, baseándonos, sobre todo, na descrición humorística que do
mentado tranvía fixo Castelao, serviranos como medio de transporte do espectáculo.

Cartel de anunciando a actividade

O tema da xogo para introducir cancións tradicionais como a do Trole, nas que o músico
Carlos Quintá, irá acompañando co seu acordeón diatónico, e o narrador Inacio Vilariño
xogará coas onomatopeas producidas polo funcionamento das máquinas, ao mesmo
tempo que se acompañan coa melodía producida maquinalmente por unha caixa de
música.
Finalmente péchase o circulo coas novas tecnoloxías e como mal usadas acabarán
converténdonos en burros.
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-O Teatriño
Busca achegar o teatro e novo vocabulario á pequechos e pequechas. Logo da lectura
da lenda “A serpe do Castro da Troca” as cativas, guiadas pola monitora, artellan unha
pequena obra sobre a lenda. Asemade van familiarizándose co vocabulario empregado
xa que a través dunhas fichas para colorar van aparecendo as imaxes e as palabras que
conforman a lenda. Tivo lugar no Marco.
-Ríos que falan
A partir de elementos básicos na creación plástica, elementos naturais, e materiais de
uso cotiá, recreouse un río moi especial... un río que fala dos animais que o habitan, da
flora que lles dá vida, da súa morfoloxía, e tamén de toda a cultura e o patrimonio que
teñen asociados: muíños, presas, tradicións, contos e lendas, Un achegamento aos ríos
como realidade natural, ecolóxica e cultural. Realizouse no museo Marco.
-Contos de moitas cores
Desenvolvidos na librería Hobbit de Navia, e na librería Andel é unha invitación a vermos
o mundo tamén de moitas cores. Unha contada para espertar a imaxinación nas cativas
e cativos
-A maleta da avoa
Desenvolvida na A. Vigo Vello e dirixida ao público familiar para reivindicarmos a
relevancia do conto para nenos e nenas.
Raquel Queizás lembra como na súa infancia a súa avoa narráballe contos á mañá, á
tardiña, contra a noite... contos que leva no seu maxín e que escenifica con
monicreques, culleres, chapeus e outros obxectos que garda na maleta da súa avoa.

Cartel de promoción da actividade

-Xelo, o carteiro viaxeiro
As aventuras do xurelo Xelo lévannos dende Valadares ao centro de Vigo e con elas as
nenas e nenos gozan duns momentos de fantasía e diversión, á par de aprenderen a
debuxar e pintar.
-Imos cantar os Reis
Os cantos de Noiteboa, de Aninovo e de Reis forman parte da tradición oral galega mais
están a se perder, e máis aínda en contextos urbanos como é o caso de Vigo.
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Propuxémonos recordar e recuperar os cantos de Reis e para iso Xandobela
propúxonos unha actividade dirixida ao público familiar que contou coa complicidade e
colaboración das asociacións de comerciantes de Vigovello, da zona de Rosalía de
Castro, AETRAVI e do Calvario, así como da Asociación do Casco Vello que saíron
cantar alí onde fixemos esta actividade, ataviados coas roupas tradicionais e cos
diferentes instrumentos musicais.

As e os participantes deste obradoiro tiveron que construír os seus propios instrumentos
sonoros e saíren cantar os reis polas rúas e ante comercios da zona que lles achegaban
un aguinaldo co que tras rematar a rúada facíase unha estupenda merenda.
Foi unha actividade moi ben acollida polos comerciantes e na que nos chamou a
atención o interese e participación de pais, nais e sobre todo avoas e avós que se uniron
á comitiva infantil polas rúas e comercios.
- Panxoliñas
Desta volta o bardo Abelardo cántalle ao Nadal. Son contos e cancións referentes a esta
época do ano. Como é habitual chamará á participación de todos os nenos e nenas para
celebrar o Nadal dun xeito diferente, utilizando o poder da imaxinación e
acompañándose da súa inseparable concertina. Realizáronse 10 obradoiros, para o
alumnado de entre 4 e 5 anos, en distintos centros de ensino.

Para público entre 0 e 3 anos
-Nanacontos
Dirixida aos meniños e meniñas, Nanacontos é unha aventura polo mundo da música,
das formas e das cores cara a estimular as habilidades de percepción espacial e
psicomotricidade a través de pequenas historias adaptadas para captar o seu interese.

Memoria SNL 2013

Páxina 55 de 75

Normalización
Lingüística

Foi realizada no Verbum, e tras o éxito de asistencia e valoración consideramos a
posibilidade de levala ás escolas infantís viguesas.
5.- “ALUMEA A TÚA LINGUA”

Imaxe do cartel do programa e foto de Balaídos coa imaxe da campaña de Rosalía nos videomarcadores

Este ano, ao cumprirse 150 anos da publicacióno 17 de maio de 1863 en Vigo, de
Cantares Gallegos, o Concello de Vigo organizou un programa de actividades dirixido a
toda a cidadanía. Algunhas destas actividades están inxeridas en programas fixos (xa
citados), mais tamén hai outras que foron organizadas especialmente para conmemorar
esta efeméride.
O programa presentou 42 días de actividades (en total máis de 60 accións), como 42
quilómetros (e medio) ten un maratón, polo que “alumea a túa lingua” presentouse
coma un maratón sobre Rosalía.
A presentación do maratón comezou co prendido do facho e coa lectura de poemas e
cantigas de Rosalía, o 22 de febreiro.
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Para o público infantil e xuvenil (e fóra dos programas fixos do SNL), o programa
especial “Alumea a túa lingua “, ofertou as seguintes actividades:
• Rosalía, unha meniña
Contacontos dramatizado sobre a figura de Rosalía dende a súa nenez. Achegámonos á
vida e obra de Rosalía de Castro e coñecemos a importancia e relevancia da poesía de
Rosalía e da súa sensibilidade para cos problemas que había soportar Galicia e as súas
xentes.

Imaxe do obradoiro na Biblioteca Neira Vilas

•

Maratón musical

Outro xeito de coñecer a Rosalía de Castro é a través da música e do baile.. Moitos
foron os poemas rosalianos musicados e diferentes os compositores musicais que o
fixeron, mais nós queixemos darlles unha oportunidade aos nenos e nenas de seren
tamén compositores musicais, e de xogar aprendendo cos poemas musicados de
Rosalía. Realizáronse 4 maratóns musicais: no CRAC de Coruxo, no CC de Valadares ,
no CC de Beade e no CC Nautilius de Comesaña
• Obradoiro de Hip-hop de Rosalía
Impartido, na Biblioteca Neira Vilas, por Serxio Regos “García”. O tema de referencia
empregado nos temas foi Rosalía, a obra e a vida da poeta.
•

Ola ríos, ola fontes

Este contacontos musicado sobre a vida e obra de Rosalía está dirixido a nenos e nenas
de entre 4 e 6 anos.
Ola ríos, ola fonte! é unha achega a Rosalía de Castro dende a recreación dunha terra, a
nosa, chea de poesía, maxia e música que pousa no corazón dos/as nenos/as imaxes
onde a natureza e os animais teñen un lugar importante. Miguel Ángel Alonso e Jesús
Andrés a través de textos propios e de Rosalía debuxan unha Galicia viva e chea de
esperanza. Realizáronse 2 representacións en abril e maio na biblioteca Neira Vilas e no
centro comercial da praza do Emigrante, neste caso grazas á colaboración da
Asociación de Comerciantes das Travesas.
E tamén houbo oferta para os centros de ensino, neste caso para escolares do último
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ciclo.
• Aid

Fotografía de Aid tomada durante o concerto

Concerto de Aid, en maio, de obras de Rosalía musicadas en clave de rap. Do disco
“Rapoemas”. O concerto foi seguido por moita xente moza en Detrás do Marco.
•

Rosalía, a nosa descuberta

Estes obradoiros foron realizados no mes marzo nos centros de ensino para o alumando
do terceiro ciclo de primaria. Redescubrir a Rosalía, a súa obra e significado a través
dunha xincana na que ao tempo de ir sorteando dificultades, solucionado problemas
imos (re)descubrindo a Rosalía de Castro, a súa obra e o renacer da lingua e das letras
galegas.
• Un whatsApp a Rosalía
Concurso de mensaxes de texto por whatsapp. A temática dos whatsapp era calquera
aspecto da obra de Rosalía de Castro. Houbo dúas categorías:
-Categoría A: persoas nadas entre os anos 1996 e 1998 (ambos os dous inclusives)
-Categoría B: persoas nadas entre os anos 1995 e 1983 (ambos os dous inclusives)
Esta actividade foi realizada en colaboración coa Concellaría de Xuventude.
•

Charla: Vigo, capital do Rexurdimento

A actividade pretende amosar a relación da cidade de Vigo e das súas elites intelectuais
co Rexurdimento galego. En concreto, e aproveitando o 150 aniversario da publicación
de Cantares gallegos, empregaremos a figura de Rosalía como un fío condutor do noso
relato explicativo.
Entre outros aspectos, queremos que o alumnado recoñeza e comprenda o rol que
mantivo Vigo no proceso de conformación das liñas culturais e ideolóxicas do
Rexurdimento, que sexan capaces de valorar nun tempo histórico concreto (metade do
século XIX) as inquedanzas, riscos e éxitos daquela xeración. Trátase de valorar a
importancia do esforzo colectivo e a solidariedade como unha necesidade para acadar
grandes metas.
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Imaxe da charla no café De catro a catro

Empregouse material visual e sonoro: versións musicadas en distintos estilos de poemas
de Rosalía, fotografías de lugares de Vigo relacionados directamente co Rexurdimento
e, se fose oportuno, daremos posibilidade de recitar algúns fragmentos dos poemas por
parte do alumnado e profesorado.
Realizáronse, en maio, 16 obradoiros nos centros de ensino da cidade dirixidos ao
alumnado da ESO e BAC. A acollida foi tan extraordinaria que á oferta inicial de 10
charlas tivemos que incrementar 6 máis e mesmo achegalas ao global da cidadanía con
charlas-coloquio en centros veciñais e no café De Catro a catro.
•

Has de cantar con Rosalía

Novamente a música, a música galega e/ou en galego, foi o fío condutor para esta
acción dirixida a nenos e nenas de entre 4 e 7 anos.
Os lugares nos que se desenvolveu foron as asociacións de Beade, Coruxo, Comesaña
e Valadares. Tiveron lugar no mes de abril.
Para o público en xeral:
•

Lectura nos mercados

Imaxes das lecturas nun dos mercados

Lecturas públicas de textos de Rosalía de Castro nos mercados da cidade. Realizáronse
en 5 mercados: Calvario, Teis, Bouzas, Progreso e Travesas grazas á colaboración das
propias asociacións de comerciantes destes mercados e das e dos clientes que se
achegaban mercar e axiña se sumaban a lles pór voz aos poemas de Rosalía.
Sempre co facho alumeando na entrada dos mercados que, como anécdota, no
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mercado das Travesas foi acendido por bombeiros de Vigo os que tamén estiveron lendo
poemas rosalianos compartindo coas e cos clientes e comerciantes a lectura de
poemas.
•

Agasalla un libro en galego e unha flor

Lectura pública, no Marco, da obra de Rosalía no Marco. Foi unha convocatoria feita
pola AELG para conmemorar o Día de Rosalía de Castro, o 24 de febreiro, data do seu
nacemento.
•

Alborada

Na praza da constitución gaiteiros e gaiteiras interpretaron unha alborada a Rosalía
como inicio das actividades, a tardiña foron interpretadas distintas pezas no estadio
municipal de Balaídos, xa que o Real Club Celta se sumou aos actos de celebración
deste programa, coa lectura do manifesto, co acendido do facho e co despregamento da
lona da imaxe da campaña no propio terreo de xogo.
• Recitando a Rosalía
Recital de Cantares Gallegos organizado por CAF e Trabalingua da Uvigo. Tivo lugar no
bar Cabiria no que xoves universitarios recitaron poemas de Rosalía e/ou poemas
propios de homenaxe á autora.
• Rosalía noutras linguas
O 21 de marzo é o Día Mundial da Poesía, polo que escollemos esta data para facer
unha lectura de poemas de Rosalía en diferentes linguas do mundo, realmente en 21
linguas diferentes, ás que traducimos tamén un anaco do poema “Adeus ríos, adeus
fontes”.
Estas lecturas, no farol de Príncipe, foi moi participada por xentes de orixe estranxeira
(erasmus, alumnado de centros de ensino de fóra de Galicia, persoas que por distintos
motivos viven agora en Vigo,...) e estudantes de linguas da EOI, puxeron voz a Rosalía
en linguas como o árabe, xaponés, francés, italiano, catalán, checo, croata, chinés,
alemán, ruso, lingua de signos...

Lectura en alemán dun poema de Rosalía, por un estudante de Erasmus da Uvigo
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• Anxo Angueira presenta a Rosalía
Charla, no auditorio do edificio Fernando Carreras, a cargo de Anxo Angueira, presidente
da Fundación Rosalía de Castro. Achegounos unha figura de Rosalía para moitos
descoñecida, unha Rosalía forte e loitadora, botando polo chan vellos mitos sobre a
imaxe dunha Rosalía chorona que foi a “vendida” noutrora.

• Exposición sobre Rosalía
Na biblioteca Neira Vilas colocouse unha exposición sobre a obra e vida da poeta que
permaneceu durante todo o mes de maio.
• Reconquistando espazos para a lingua
Charla a cargo de X. Henrique Costas, profesor da Uvigo, acompañado pola música da
Clave de Fado. Tivo lugar na editorial Elvira. Unha das reivindicacións rosalianas era a
lingua galega, e un dos problemas cos que se ha afrontar a lingua de noso aínda hoxe é
a de recuperar espazos que lle foron roubados e que xa a propia Rosalía denunciaba.
• No Vigo de Rosalía
Camiñada polo centro da cidade para descubrir o Vigo de Rosalía, a época da imprenta
Compañel, do Provincialismo dos Chao, con visitas ao lugar onde se asentaba a botica
dos Chao, á rúa na que a propia Rosalía viviu con Murguía e mais a casa onde
supostamente viviu... é dicir a época de Vigo como capital... A camiñada tivo lugar polo
Casco Vello da cidade e foi realizada en dúas ocasións.
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• Regueifada
Regueifada en honor a Rosalía por parte de Luís Caruncho, Josinho da Teixeira, Bieito
Lobariñas e Pinto d'Herbón xunto con alumnado participante no Certame escolar de
regueifas de 2013.

Compartindo a regueifa coa xente que asistiu á regueifada

Levouse a cabo na Alameda de Bouzas e ao remate, entre o público asistente, e
regueifeiros compartiuse unha regueifa.
• Vigo. Capital do Rexurdimento
Charla a cargo de Xurxo Martínez, González sobre o Vigo da época de Rosalía, e o
papel da propia autora no rexurdir da conciencia galega.
Houbo dúas charlas, unha na Casa Galega da Cultura e outra no café De Catro a catro.

Imaxe da charla na Casa Galega da Cultura

• Comparte os teus poemas
Lectura aberta de textos de Rosalía no café De Catro a catro, no queremos destacar a
lectura en lingua de signos de varios poemas. Participaron na lectura máis de 50
persoas que xunto con xente que foi ver esta actividade enchían o café.
• Concerto Rosalía 21
Concerto no conservatorio municipal, no auditorio Martín Códax, homenaxe a Rosalía,
de Abe Rábade, Guadi Galego e Anxo Angueira.
Interpretación poética e musical acompañada dos acordes de Abe Rábade.
Houbo outro concerto homenaxe á autora de Cantares Gallegos ofrecido polo alumando
e profesorado deste conservatorio,
• O repoludo gaiteiro
Representación, no Verbum, de sombras chinesas dirixido pola compañía Tanxarina.
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• Nova edición de Cantares Gallegos
Presentación no Auditorio Municipal dunha nova edición de Cantares Gallegos con
prologo e notas de Anxo Angueira. El foi, tamén, o encargado de presentar o evento no
que participaron o alcalde da cidade, Abel Caballero, a concelleira de Normalización
Lingüística, Isaura Abelarias e o presidente de Edición Xerais de Galicia, Manolo
Bragado.

No acto participou Alba Rodríguez, alumna do IES San Tomé de Freixiero, interpretando
diversas pezas musicais.
• A Hostia en Verso
Espectáculo literario de Poetas da Hostia, desenvolvido en Detrás do Marco. Co slam
como tras fondo improvisación e “combate” poético para celebrar este aniversario da
publicación de Cantares Gallegos.

Imaxe do público durante a actividade

O público asistente, xuíz e parte neste combate, ateigou o café e mesmo había xente
fóra do propio café.
• Alumea a lingua!
Animación de Rúa pola AV Casco Vello e representación metafórica do rito de alumear
as leiras con fachos acesos. Estas actividades desenvolvéronse na rúa Príncipe e no
Casco Vello.
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• 2013. Superadas as reivindicación de Rosalía?
Mesa redonda onde se falou dos cambios na sociedade de hoxe con respecto a
sociedade que rodeou a Rosalía, as súas reivindicacións e como afectaron ao seu
tempo. Uxía Blanco, Francisco Castro e Dorinda Castro (actriz, escritor e profesora de
lingua galega) debateron nesta mesa redonda, levada a cabo na editorial Elvira.
• Ruada e foliada
Ruada no monumento a Rosalía de Castro na rúa que leva o seu nome e foliada no
Lagharto Pintado coa participación de profesorado e alumnado da Escola de Música
Tradicional (ETRAD) que interpretaron diversas pezas musicais que foron acompañadas
por un coro que casualmente estaban alí a cear e que se sumaron á foliada.
A propia escola (ETRAD) tamén aprticipou desta homenaxe cunha actividade propia,
como foi a audición final do curso na honra de Rosalía de castro.
• Regreso a Cantares Gallegos
Faladoiro a cargo de María Reimondez no Centro de Documentación de Recursos
Feministas. Actividade levada a cabo en colaboración coa Concellería de Igualdade.
•

Daquelas que cantan... O ronsel de Rosalía de Castro

Relatorio a cargo de Marga do Val na Casa das Mulleres. Actividade tamén levada a
cabo en colaboración coa Concellería de Igualdade e na que participou Alba Rodríguez,
interpretando distintas cancións sobre versos de Rosalía, algunha delas da propia Alba.
•

Rosalía de Castro e Vidal Bolaño: unha visión nos espellos do calexón do
gato

Reflexión, charla e posterior debate que tiña como punto común as letras galegas,
dende a autora de Cantares ao autor homenaxeado neste 2013, o dramaturgo Roberto
Vidal Bolaño.
Foi realizado este evento no café Luces de Bohemia por Uxía Blanco e Francisco
Castro.
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•

Alfombra de versos

Alfombra vexetal no Casco Vello adicada a Rosalía. Esta foi unha iniciativa da Fundación
Rosalía de Castro na que o Concello e a A.V. Casco Vello así como a Federación de
AA.VV participaron activamente. Ao remate o Orfeón Mariñeiro do Casco Vello ofreceu
un concerto.

Imaxe da alfombra de flores finalizada

Coa confección da alfombra floral e nas rúas do centro da cidade puxemos o final, o 17
de maio, a este maratón rosaliano.
6.- CAMPAÑAS DE DINAIZACIÓN LINGÜÍSTICA
“Gústame o galego de primeira”

Ao Celta B tamén lle gusta o galego de primeira

No seo do Consello Social da Lingua debatérase a oportunidade de levar a cabo unha
Memoria SNL 2013

Páxina 65 de 75

Normalización
Lingüística
acción normalizadora da lingua propia dirixida a toda a cidadanía viguesa. Asemade,
valorouse a feito de contarmos con referentes achegados a nós, e púñase como
exemplo os xogadores do Real Club Celta.
Comentouse tamén que esta acción fose dinámica, atraente e que implicase de xeito
activo ás e os cidadáns.
Dende o SNL comentamos a posibilidade de sumarmos a unha iniciativa que xa
percorría o país, como era “Gústame o galego” mais dándolle unha pincelada propia e
que ademais se prolongase no tempo e que se puidese desenvolver en diferentes
ámbitos sectoriais.
“Gústame o galego” é unha campaña de fomento da lingua coa que se visibiliza o apoio
individual de persoas ao proceso de normalización lingüística a través de fotos con
frases suxestivas sobre o uso da lingua de noso. “Gústame o galego” quere provocar
unha reflexión sobre a necesidade de fomento do galego en distintos ámbitos e
situacións e asemade achegar mensaxes favorables a prol da normalización lingüística
en todos os ámbitos, e facéndoas visibles con persoas concretas.
Nace esta iniciativa da Coordinadora de Traballadoras/es de Normalización Lingüística e
xestionada por Fabaloba.
Viamos que esta iniciativa ben podía axeitarse ao que nós demandabamos e así
comezamos cos preparativos para levar a cabo esta acción normalizadora no noso
concello.
“Gústame o galego de primeira” foi o lema escollido para esta acción pois deixa aberta
moitas posibilidades de actuación. En primeiro lugar para o que nos ocupaba de
inmediato: un Celta de primeira, un Celta galego, un Celta que aposta pola lingua de
noso... é un Celta ao que lle gusta o galego.
A colaboración do Real Club Celta foi inmediata e total, poñendo a nosa disposición
tanto o plantel do primeiro equipo como do filial, corpo técnico, persoal e instalacións.
Canalizado todo este “despregue” a través da Fundación Celta de Vigo.
A Uvigo tamén participou dende o inicio nesta campaña e deste xeito para fixar os
compromisos destas entidades, Real Club Celta, Fundación Celta de Vigo, Uvigo e
Concello de Vigo asinaron en outubro un convenio de colaboración.
A campaña neste inicio dividiuse en dúas fases:
Difusión e publicidade coa implicación do Real Club Celta:
Concurso de lemas a través da rede. Vídeo e fotos cos lemas da campaña; carteis, rolda
de prensa, facebook...
Inicio da campaña coa difusión dos vídeos e fotos no estadio de Balaídos e cun
“photocall” na previa dun partido no propio estadio. Nese mesmo acto entregáronse os
premios ás persoas gañadoras do concurso de lemas.
En dúas ocasións achegámonos ás instalacións da Madroa para realizar fotografías e
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vídeos con xogadores, adestradores, técnicos, persoal, afeccionados, pais e nais dos
equipos da canteira... e xogadores galegos e de fóra do país mostraron o seu interese e
disposición para facer as fotos (individuais e colectivas) cos lemas e mesmo vídeos
mostrando e dicindo os lemas eles mesmos.

Unha das imaxes tomadas no “photocall” de Balaídos

O 9 de novembro (R.C.Celta-Rayo Vallecano) dende catro horas antes do partido había
moreas de afeccionados/as e persoas que malia non iren ao partido se achegaron para
mostrar o seu apoio á iniciativa. De xeito que tivemos que repetir a experiencia uns días
despois (27 de novembro) noutro lugar emblemático para as e os celtistas como é a
praza de América. Houbo agasallos para as persoas que se achegaron facer as fotos e
sobre todo un bo recordo para todas e todos nós.
A campaña segue o seu rumbo no vindeiro curso, cun concurso escolar de vídeo,
regueifa, relato curto, banda deseñada... Novamente a Fundación Celta de Vigo e mais a
Uvigo comparten esta nova andaina.
7.- CENTRO DE INTERPRETACION DA ORALIDADE DE VIGO-CIOV
O CIOV nace co obxectivo de pór en valor o traballo realizado até agora no eido da
oralidade e o legado patrimonial e cultural da literatura oral, así como de transmitilo e de
aglutinar novos xeitos de improvisación oral na lingua de noso.
Neste ano 2013 comeza a súa andaina con dous cursos de formación e con distintas
actividades en diferentes localizacións e para un público moi diverso.
FORMACIÓN
O CIOV é un centro que ten como obxectivo, entre outros a creación de novos
regueifeiros e regueifeiras, de novos contadores e contadoras de historias, máis tamén
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de novos coñecedores e coñecedoras da tradición oral galega e das modernas
representacións da oralidade. Para cumprir con este obxectivo o CIOV conta con cursos
de formación. Estes cursos son impartidos por regueifeiros e contadores profesionais,
coñecedores da tradición e con ferramentas didácticas para o seu ensino. Ambas as
dúas divisións teñen unha pata común, o coñecemento da lingua, vocabulario, destrezas
lingüísticas, fonética, xiros da lingua... Polo que a formación ten dúas partes, unha
común: coñecemento da lingua vehicular; e outra parte específica: tipoloxía, tradición,
ferramentas específicas para as contadas, a regueifa...
• Regueifeiros/as
Este curso ten unha duración de 7 meses, dende o 2 de outubro (de 18.00 a 20.00
horas) até finais de maio, no IME . O profesor deste curso, Josiño da Teixeira, é un
coñecido regueifeiro, con ampla experiencia.
•

Contadores/as

O curso de contadores e contadoras conta coa profesional Ana Carreira como profesora.
Ten lugar todos os xoves dende o 3 de outubro até finais de maio de 2014. Os segundos
venres de mes hai clases maxistrais impartidas por diferentes contadores e contadoras.
Este curso desenvólvese nas instalacións do IME.
DINAMIZACIÓN
Este piar do CIOV ten a mesma importancia que a formación. Para conseguir un maior
desenvolvemento do proxecto, que a cidadanía coñeza o CIOV, que teña interese polo
que se fai nel, pola tradición e as novas manifestacións orais, é necesario que o centro
teña un proxecto de dinamización que o achegue á cidadanía.A dinamización
desenvólvese de dous xeitos diferenciados. Por unha parte temos a dinamización
propiamente dita, que consiste na realización de actividades en distintos puntos da
cidade (rúas, centros comerciais, cafetarías...). Estas actividades achegan as
manifestacións orais á cidadanía e esta pode coñecer de primeira man a regueifa, as
contadas... Entre as actividades que se prevén están os seráns regueifeiros e as
contadas, que se realizarán en distintos espazos da cidade. Un claro exemplo tivémolo
este ano co programa “No verán... un conto” ou “No Nadal... un conto”, co que
achegamos a diferentes espazos públicos (mercados, prazas, parques, cafetarías,
bibliotecas, librerias...) de diversas zonas e parroquias viguesas contadas dirixidas a
público infantil (maioritariamente) e adulto.
Actividades en diferentes espazos
Público adulto
•

Regueifas:

Obradoiro de regueifas na biblioteca Neira Vilas. Actividade para dar a coñecer a
improvisación oral en verso e achegar o CIOV á cidadanía. Neste obradoiro ofrécese un
achegamento á improvisación oral no mundo e en Galicia. A parte máis pŕactica vai
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permitir ás e aos asistentes poder iniciarse na improvisación oral da man da regueifa.
Foi impartido por Josiño de Teixeira
Vermú regueifeiro con Josiño da Teixeira, Luís O'Caruncho, Bieito Lobariñas eAlba
Rodríguez no café La Llave de Oro. Participaron, por vez primeira, alumnos e alumnas
do CIOV

Alumnado do CIOV e profesorado

Serán regueifeiro con Josiño da Teixeira, Luís O'Caruncho, Bieito Lobariñas eAlba
Rodríguez no local da Asociación de Comerciantes Vigo Vello. Contou coa participación
do alumnado do CIOV.
Houbo un amplo programa de actividades para pór en valor a narración oral. Os
derradeiros venres de mes, logo da clase maxistral dirixida ao alumnado do CIOV a
persoa encargada de dala, realiza na noitiña unha contada, aberta a todo público, nun
café-bar da cidade. Nesta reta final de ano, dúas foron as actividades:
• Leiras e lerias da toponimia
Sobre a estreita é a relación entre topónimos e lendas versou esta contada de Manuel
Gago en novembro no De Catro a catro
• Contada:
Celso Sanmartín realizou unha contada que evocou diferentes personaxes da tradición
oral galega. Tivo lugar no mes de decembro en La Pecera.
Asemade, o CIOV programou outras contadas para as noites de invernía:
• Contos de defuntos:
Brais das Hortas realizou sendas contadas nos meses de outubro na Llave de Oro e
novembro en Detrás do Marco nas que a Santa Compaña e outras historias de mortos e
de vivos estiveron presentes.
• A saia da Carolina
Repetiu Inacio Vilariño contada mais esta vez foi no Cabiria dentro da programación do
CIOV no mes de Nadal.
E amais de traballarmos na narración oral, dende o CIOV comezamos traballar o teatro
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improvisado da man de Uxía Blanco cun obradoiro desenvolvido no IME ente novembro
e decembro.
Público xuvenil
No local da Asociación de Comerciantes Vigovello houbo dous concertos, en novembro
un e o outro en decembro, que mesturaban poesía, canción, música electrónica, poesía
transgresora...
• Cintaadhesiva:
Espectáculo no que os versos de Silvia Penas mestúranse coa música de Jesús Tejada
nunha totalidade orgánica onde texto e música tratan de fundirse e confundirse. Incluso
ás veces o recitado convértese en canción.

•

Dandy Lady

Esta formación creada pola actriz Iria Pinheiro e o músico Jesús Tejada ofertaron
“Dessasosego” un espectáculo de cabaret poético que trata do desacougo a través da
poesía e da música.
Público familiar
•

A maleta da avoa

Raquel Queizás en novembro na Librería Andel achegoulle ao público infantil unha chea
de contos que adoitan viaxar con ela nunha maleta; contos que a súa avoa lle narraba e
que son pequenos-grandes tesouros que comparte cos cativos e cativas.
Actividades nos centros de ensino
Xunto con estas actividades e cursos de formación están aqueloutras actividades
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formativas (das que xa falamos na memoria), pero de carácter dinamizador. Son
actividades como os obradoiros de regueifa (para primaria e secundaria), nos centros de
ensino; ou o Certame escolar de regueifas que se desenvolve no Centro Cultural de
Valadares. O SNL leva realizando estas actividades dende hai anos, e delas xurdiu (por
petición do propio alumnado) a idea de crear un espazo para aumentar os
coñecementos dunha tradición que acababan de descubrir, a improvisación oral en
verso. Estas actividades encaixan máis na denominación de dinamizadoras que
formadoras. Xa que, aínda que son formativas, o obxectivo final do curso non é que
aprendan a regueifar, senón crear interese pola improvisación e a tradición oral galega.
Converter a estes rapaces e rapazas (ao igual que ao profesorado destes) nun público e
potencial alumnado do CIOV.
“No Nadal... un conto”
O programa específico “No Nadal... un conto”2 realizou, entre mediados de decembro e
primeira semana de xaneiro 33 actividades que tiñan todas elas un elemento en común:
a improvisación oral, for esta en prosa for en verso e como destinatario o público infantil
e familiar.
8.- OUTRAS ACCIÓNS
•

Libros

A Concellaría e Normalización participou coas de Cultura e Educación no proxecto desta
última concellaría “Semana escolar das Letras galegas 2013” co que se celebrou o 150
aniversario de Cantares Gallegos entre a comunidade educativa.
A edición dunha guía para o profesorado e dunha nova edición comentada de Cantares
Gallegos foron algunha das actuacións do proxecto.
Asemade tamén contribuíu a espallar a obra de Rosalía, participando na súa difusión, en
colaboración con Xerais de Galicia, coa obra de Anxo Angueira que nos ofrece un novo
achegamento á poeta e á súa obra.

Portada da nova edición de Cantares Gallegos
2

O programa detallado está dentro da programación de Nadal
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•

Turismo: inglés/galego

Como xa dixemos tivemos nos meses de verán unha alumna da Uvigo, da facultade de
Tradución e Interpretación facendo prácticas no SNL.
Este feito posibilitou que se realizase algún traballo puntual que o SNL tiña concibido
dende había certo tempo. Uns folletos dirixidos ás e aos turistas que se achegan a Vigo
mais que descoñecen a realidade sociolingüística e cultural galega que dista moito de
ser semellante en algo á imaxe que moitos destes traen e buscan.
O feito singular de termos lingua e historia propia, así recoñecida, de compartirmos unha
lingua próxima co portugués, de termos unha cultura nosa lonxe dos falares, dos touros
e mais da paella... O feito diferencial foi relatado en distintos idiomas grazas á
colaboración desta estudante. Asemade un minivocabulario para se desenvolveren no
básico (á hora de xantar, de preguntar por un lugar, pedir a conta, achegarse a un
comercio...) achegábase con esta información sociocultural e lingüística.
•

Roteiro de Coia

O profesorado do IES Alexandre Bóveda xunto co seu alumnado prepararan, a partir da
publicación do libro sobre a toponimia de Coia, un roteiro da parroquia. Un roteiro que
partindo de 12 topónimos percorría a parroquia e a súa historia da man de veciñas e
veciños que dende sempre estiveron ligados a este lugar, ás súas loitas, ás súas
problemáticas, aos seus triunfos...
O roteiro completouse este ano coa colocación de 12 placas (unha en cada punto
referido polo topónimo escollido para ilustrar unha pasaxe da historia de Coia). Nestas
placas uns códigos QR achegan toda a información sobre o lugar en cuestión e derivan
á información sobre os outros puntos do roteiro.
Nunha mañá soleada de maio, e cun festival realizado polos propios alumnos e alumnas
do centro colocáronse as placas coas que Normalización Lingüística queixo contribuír a
este ben facer pola comunidade educativa do IES Alexandre Bóveda.
Cremos que este xeito de facer barrio, de crear conciencia de pertenza e de
recoñecemento do realizado por veciñas e veciños é un saber facer que cómpre levar a
outros puntos da cidade. Asemade, que o galego estea nas novas tecnoloxías, que teña
o seu propio espazo e deste xeito que sexa lingua de uso por quen son maioría de
usuarios/as das TIC é contribuír á normalización da lingua propia de Galicia.
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•

Exposición o galego tamén noutros mundos

No ano 2010 creouse a exposición O galego tamén noutros mundos, que buscaba
achegar información sobre a realidade do galego fóra das nosas fronteiras.
Está composta de 12 paneis, que fan referencia a distintos aspectos e eidos da vida.
Son carteis que fan reflexionar sobre a utilidade e vida do galego noutros mundos. A
música, poesía... en galego que fan xentes dout4ras orixes e a tradución da nosa
literatura, cursos de galego no exterior (escolas de linguas e universidades), a historia do
exilio na lingua e literatura galega, o galego na rede... Estes son algúns dos apuntes que
se fan nesta exposición e que serven, non só para coñecer esta información, senón
tamén para crear curiosidade e lograr que se pesquise e que se valore a nosa lingua.
Dende a súa creación para a campaña do mesmo nome, a exposición foi itinerando
polos centros de ensino da nosa cidade. Esta ano foron 7 os centros que acolleron no
seu recinto esta exposición.
•

Envío etiquetas a asociacións de comerciantes e reparto no concello

O pasado ano creáronse unha etiquetas para colocar nos agasallos. Ao igual que o
pasado ano o SNL puxo a disposición das asociacións de comerciantes de Vigo este
material. Un material atractivo para facilitarlle ás e aos comerciantes que poidan
desenvolver a súa actividade en galego.
Son 4, os modelos de etiquetas, con diferentes mensaxes, cores e tamaños, para
colocaren nos agasallos que merque a súa clientela. Cremos que é un xeito de contribuír
entre todas e todos á normalización da lingua galega nun ámbito tan salientable como é
o comercio.
Ademais desta achega ao comercio, tamén se repartiron estas etiquetas no propio
Concello para que calquera persoa puidese agasallar en galego, coas nosas etiquetas.
•

Participación do SNL en congresos, cursos e charlas-coloquio

Este ano o SNL participou no curso de verán “Toponimia: interpretación e actuación” da
Universidade de Santiago de Compostela. A participación do SNL consistiu nunha charla
da técnica do servizo co título “A normalización da toponimia desde un concello”.
Achegouse a experiencia dende o Concello de Vigo co programa “Meu. Coñecéndonos,
descubríndonos”.
Ademais, tamén participou, en outubro, nas I xornadas de Educación e Lingua
organizadas pola Asociación Pro-Semente de Vigo.
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9.- COMUNICACIÓN
•

Páxina Web: http://snl.vigo.org

Captura de pantalla da páxina de inicio da web

Dende hai 5 anos o SNL adaptouse ás novas tecnoloxías creando unha páxina web.
Unha ventá aberta pola que amosar o traballo do SNL, mais tamén servir de elo nesa
cadea que cómpre tentar construír quen ten como obxecto e obxectivo a normalización
do idioma galego. Así esta páxina, amais de información puntual, sobre formación en
galego, ferramentas lingüísticas (tradutores, dicionarios, vocabularios...) ofrece enlaces
con organismos, entidade, asociacións que traballan no eido da normalización e
lexislación lingüística. Ofértase tamén información sobre accións doutras entidades e
organismos e pode baixarse documentos e manuais (libros de toponimia do Val do
fragoso, léxico de medicina galego-inglés, Plan de dinamización lingüística de Vigo...).
Neste ano 2013, a páxina foi actualizada renovando a imaxe, para achegala mellor ao
público e facela máis atrainte.
•

Perfil de Facebok: Vigo en galego

Pouco a pouco o SNL vaise afacendo ás novas tecnoloxías e parece que non ter un
perfil nunha rede social case que te aboca ao anonimato. O SNL creo a principios de ano
un perfil na rede social Facebook. Nun ano conseguimos máis de 1000 seguidores, que
coñecen de primeira man o traballo do SNL. No noso perfil achegamos información
sobre as actividades que se van realizar e imaxes do que imos facendo. É unha
ferramenta de contacto directo coa cidadanía que nos permite en tempo real estar
presentes nas vidas dos nosos “amigos e amigas” de facebook.
•

Blog de toponimia

Continuamos xestionando o blog “toponimia de Vigo” onde estamos recompilando
artigos das persoas que traballan na recollida da toponimia das nosas parroquias e que
están facendo un enorme traballo de recuperación. Neste blog estas persoas
achégannos anécdotas, lendas, historias ou curiosidades que lles aconteceron nese
proceso de recollida de información. Ademais puntualmente achegamos información
sobre novas, cursos, publicacións... que teñen que ver coa toponimia e nos parecen
interesantes.
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COLABORACIÓN con outras administracións, entidades, asociacións,
colectivos... para desenvolver proxectos e actuacións puntuais tendentes a facer
presente o uso da lingua galega como lingua habitual en todos os planos da vida.
Universidade de Vigo
Concellos de Pontevedra, Ourense e Redondela
Xuventude (Casa da Xuventude), Igualdade (Casa das mulleres, Centro de
Documentación...)
Verbum
Conservatorio Superior de Música
ESAD
Marco
Biblioteca Central e Biblioteca Neira Vilas
Plan comunitario de Teis
Centros cívicos
Asociacións veciñais e centros culturais
Centros comerciais e mercados municipais
Asociacións de comerciantes das Travesas, do Calvario, Vigo Vello e Rosalía de
Castro
Instituto de Estudos Miñoranos
Comunidades de montes de Cabral, Candeán, Comesaña e Zamáns
Entidade Menor de Bembrive
Oral de Galicia e Centro Cultural e Veciñal de Valadares
Librerías, editoriais,
Cafés
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