MEMORIA DA CONCELLARÍA DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA 2015

A administración municipal ten unha dobre responsabilidade respecto á normalización da
lingua galega. Responsabilidade político-administrativa (Estatuto de Autonomía de
Galicia, Lei de normalización lingüística, Lei do uso do galego polas corporacións locais) e
responsabilidade social diante da cidadanía como se constata nos estudos sobre a lingua
galega, nos que se pon de manifesto o feito de lles atribuír ás corporacións locais un
papel de primeira orde (tras da Xunta de Galicia).
A normalización da lingua galega é un proceso social que, consonte coa dobre
responsabilidade conferida, os poderes públicos han de impulsar, apoiar, incentivar e ser
quen de exercer de exemplo normalizador.
O Concello de Vigo foi unha das entidades locais pioneiras no labor normalizador e ha
seguir sendo referente na defensa dos dereitos lingüísticos da cidadanía, no impulso
normalizador para se cumprir non só os mandatos legais senón as demandas sociais, no
traballo cotián cara a acadarmos un maior uso e presenza da lingua de noso na vida
viguesa.
Daquela, ha pór os medios precisos para dar conta deste mandato político e social. Xa
que logo, na súa propia estrutura organizativa reflíctese ese compromiso coa lingua
propia e oficial.
O Concello de Vigo, consonte co decreto de Alcaldía de delegacións de competencias (de
data 19 de xuño de 2015), está estruturado en diferentes áreas de goberno. Unha delas é
a Área de Igualdade, Normalización Lingüística e Xuventude. Dentro dela está a
Concellaría de Normalización Lingüística.

CAPÍTULO I: A CONCELLARÍA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Na Concellaría de Normalización Lingüística (CNL) están delegadas as funcións en
materia de normalización lingüística.
Consonte co citado decreto os obxectivos que ha acadar son:
- Incrementar o uso e prestixio da lingua galega en todos os ámbitos e en todo o termo
municipal cara a conseguirmos a normalidade lingüística.
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- Garantir os dereitos lingüísticos das e dos cidadáns.
- Proporcionar recursos e apoios necesarios cara á incorporación do galego na actividade
cotiá desta administración e por parte da cidadanía, empresas e entidades sitas en Vigo.
- Implicar no proceso de normalización lingüística as diferentes entidades da sociedade
viguesa e as institucións públicas da cidade.
- Recuperar o patrimonio inmaterial galego.
Para os acadar cómpre:
− Desenvolver cantas accións sexan necesarias
− Potenciar o papel da Administración municipal como institución referente na promoción
da lingua galega
− Implicar no proceso de normalización lingüística as diferentes entidades da sociedade
viguesa e as institucións municipais”
− Planificar as actuacións dinamizadoras e determinar os criterios de política lingüística
que asumirá o concello a partir do marco lexislativo existente, da realidade
sociolingüística e tendo como marco o Plan de normalización lingüística de Vigo
− Xestionar, dirixir e avaliar campañas de dinamización lingüística
− Xestionar, dirixir e avaliar actuacións desenvolvidas para un maior e mellor
coñecemento da lingua galega e da súa realidade sociolingüística.
− Xestionar, dirixir e avaliar actuacións desenvolvidas para un maior e mellor
coñecemento da lexislación lingüística.
Asemade, a CNL debe “Velar polo cumprimento da lexislación lingüística, especialmente a
Ordenanza municipal de normalización lingüística e cantas disposicións neste eido teña
aprobado o concello e impulsar propostas que complemente a citada ordenanza.
Para levar a cabo este mandato legal e social, cómpre ter non só unha normativa senón
outras “ferramentas” coas que artellar o traballo e coñecer a realidade social e lingüística
na que temos que desenvolver as actuacións pretendidas.
Partimos da realidade sociolingüística do noso concello, onde o galego presenta unha
realidade moi desfavorecedora. Nos últimos anos recuou o uso da nosa lingua ata chegar
aso valores actuais: só un 15% da poboación viguesa emprega o galego como lingua
habitual. O dato máis preocupante é que esa cifra descende na franxa de idade máis
baixa. 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.
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.
Como non pode ser doutro xeito, datos como os referidos orientan a acción normalizadora
deste concello.
Xa que logo, o Concello de Vigo, a través da CNL, atende esta demanda social e
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asemade cumpre co mandato legal de impulsar a normalización da lingua galega, velar
polo seu uso e polos dereitos lingüísticos das e dos cidadáns.
Amais da lexislación estatal e galega, o concello dotouse de normativa propia cara a
impulsar o proceso de normalización da lingua propia e oficial de Galicia (art.5 do
estatuto)
A Ordenanza municipal de normalización lingüística, aprobada no ano 1988, e
publicada no BOP do 17 de maio de 1989, é o marco legal central na política lingüística
deste concello. Foi complementándose con diferentes decretos e acordos plenarios en
materias como contratos con empresas privadas, usos lingüísticos das empresas
concesionarias, apoiar as actuacións tendentes a escolarizar as e os cativos en lingua
propia e a proporcionarlles un amplo abano de actividades de lecer...
Tamén se dotou dunha ferramenta que guíe e planifique o traballo normalizador impulsado
dende a administración municipal. O Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo
(PDL) é o documento que orienta e determina as actuacións neste eido.
Dobre é a dimensión da política lingüística do concello. Unha que incide sobre si mesma e
nas súas funcións públicas: uso público da lingua galega, capacitación lingüística do
persoal, corrección e asesoramento lingüístico; regulación de usos ...
Unha outra incide sobre a cidadanía en xeral: capacitación lingüística, asesoramento
lingüístico, en materia de dereitos lingüísticos... E a promoción do uso e da mellora das
actitudes cara ao galego. Neste sentido, vincular as accións da sociedade civil e dos
poderes públicos posibilitará que a normalización lingüística sexa máis efectiva e
fundamentada democraticamente. Só coa participación cidadá na planificación da política
lingüística, entendemos que se lexitima este proceso social complexo que é a
normalización lingüística.
Para desenvolver todo este proxecto a CNL posúe orzamento de seu. Neste ano 2015 foi
de 309.502,32 euros, se ben cómpre sinalar que para o fomento e dinamización da lingua
o total foi de 202.500 euros.
E cara a levalo á práctica, e de acordo co propio decreto, ten adscritos, sen prexuízo dos
que se consideren necesarios crear,
−
−

O Servizo de Normalización Lingüística (SNL)
O Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo (CIOV)

O proceso de normalización da lingua galega é, debe ser, un proceso participado pola
sociedade. Enténdeo así o concello, e pon os medios precisos para que a cidadanía poida
participar na política e planificación lingüística municipal.
No citado decreto de delegacións recóllese a necesidade de implicar os diferentes axentes
da cidade na normalización do idioma.
Dous son os órganos de participación e representación cidadá: a Comisión Cidadá de
Normalización Lingüística (CCNL) e o Consello Social da Lingua (CSL). Órganos que
exercen función asesora “do Concello de Vigo na política e planificación lingüística”.
E se é importante a opinión e participación cidadás, tamén o é ter unha canle aberta de
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comunicación que permita dar a coñecer o labor da CNL, difundir información, asesorar...
mais tamén que veña a demanda, as suxestións, a avaliación do labor realizado, a
información da cidadanía para a CNL.
Así a CNL ten canle de comunicación de seu a PÁXINA WEB DA CONCELLARÍA
(snl.vigo.org), o seu propio FACEBOOK (Vigoengalego) e un BLOG de toponimia
(Toponimiadevigo)

O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo (SNL) foi creado en 1989
seguindo o estipulado no artigo 26 do Capítulo IX da Ordenanza de normalización
lingüística do concello aprobada nese mesmo ano. 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 (e tamén consonte co citado decreto de
Alcaldía) 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.
• A presenza do propio 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.
• A interlocución diante doutras administracións, entidades, asociacións... cara a
acadar acordos e convenios para desenvolver actuacións normalizadoras no
ámbito municipal vigués.
• A realización de encontros, intercambios e outras actividades que permitan o
achegamento entre concello, cidadanía, e centros de ensino e/ou institucións do
ámbito da lusofonía.
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1.- RECURSOS DO SNL
•

Recursos humanos

O cadro de persoal deste servizo redúcese a dúas persoas: unha técnica e unha
administrativa.
Neste ano 2015 contouse cunha técnica máis por dun contrato de 2 meses ao termos
unha subvención da Secretaría Xeral de Política Lingüística. A xornada de traballo non era
completa.
•

Recursos materiais

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

Continuamos potenciando as nosas canles de comunicación a través da rede dende a
páxina web e o facebook da concellaría.
A nosa páxina web achega información sobre as actividades que realizamos (contadas,
cursos, programas...) ademais conta cun 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 o perfil de Facebook consegue unha interacción
máis inmediata e directa coa cidadanía. Actualízase case a diario, polo que a cidadanía
coñece de primeira man o que ofrecemos e facemos no SNL.
Asemade, o blog de toponimia “Toponimia de Vigo” continua fornecendo de información
sobre os nomes de lugar de Vigo e as actividades relacionadas coa toponimia e
talasonimia.
2.- FUNCIÓN DO SNL
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.
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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
administrativa galega para o persoal que traballa para esta administración local e
organismos autónomos.
O artigo 14.1.da ONL establece o seguinte: “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 manifesta 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 nese mesmo ano ás unidades de
Recursos Humanos e Asesoría Xurídica.
No citado decreto de delegacións establécese que se ha de “Propoñer para a súa
inclusión na “Relación dos postos de traballo” os perfís lingüísticos necesarios para cada
un dos postos de traballo”.
Xa daquela, material para pórse a traballar habelo haino.
O labor formativo dende o SNL cara á cidadanía oriéntase na programación de cursos,
obradoiros, xornadas... Ferramentas todas elas que permiten achegarlle espazos de
formación e debate sobre a propia lingua galega como sobre dereitos lingüísticos,
toponimia, literatura, medio...
Amais dende o SNL ofértase 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.
•

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
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formulario habilitado para o dito fin. As dúbidas son respondidas nun prazo nun superior a
48 horas.

Imaxe da sección de asesoramento da páxina web do SNL

•

Información

É complementaria coas dúas anteriores e 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
Neste apartado cómpre facer mención aos informes solicitados pola Concellaría de
Cultura respecto á denominación de novas vías ou outros espazos públicos do municipio.
Este SNL sempre informa consonte coa lexislación neste eido e respecta os acordos
plenarios así como as recomendacións da UNESCO ao respecto.
Na sesión plenaria do mes de outubro de 2004, a Corporación aproba por unanimidade
que nas denominacións do novo rueiro se prefira sempre un topónimo tradicional antes
que outras denominacións. Acordo que recollía o espírito das recomendacións da
UNESCO, en concreto de UNTED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON
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GEOGRAPHICAL NAMES. Grupo de expertos que adoptan criterios universais sobre o
nome de lugares, recomendacións para os gobernos verbo do seu respecto, oficialización
e conservación.
Entre elas destacamos as debidas á “Normalización nacional” dos nomes de lugares, e
entre elas as adoptadas respecto da recomendación da promoción dos nomes
xeográficos propios, as de normalizar os topónimos baseándose na tradición e uso oral,
así como aquelas nas que pide cautela á hora de pór nomes conmemorativos
(nomeadamente nomes de persoas e nunca na vida da persoa cuxa denominación é
pretendida) que leven consigo a eliminación de nomes tradicionais.
A maiores, en distintos documentos este grupo de expertos proclama a toponimia como
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL e encoméndalles aos organismo oficiais
inventariar a toponimia tradicional, recompilándoa sobre o terreo, propoñer o seu
recoñecemento, elaborar un programa de salvagarda e promoción e promover a posta en
valor destes topónimos.
España ratifica a Convención para a salvagarda do Patrimonio Inmaterial (UNESCO) no
ano 2006. Nesta convención recóllese, precisamente, a toponimia como patrimonio
inmaterial.
A Lei de patrimonio cultural de Galicia recoñece a toponimia como elemento do patrimonio
inmaterial galego. A Lei do patrimonio etnográfico galego protexe a toponimia como
patrimonio de todas e todos os galegos.
Observamos como son moitas as asociacións, entidades e particulares que están a
traballar neste sentido de recuperarmos a toponimia propia e presentan solicitudes para
que novos parques, prazas, viarios dos polígonos industriais... leven o nome do lugar
onde se asentan. Deste xeito somos quen, como labor colectivo, salvagardar parte do
noso legado e transmitírllela ás xeracións vindeiras.
•

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,
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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 reconsiderar as accións ofertadas,
así como os obxectos perseguidos nelas.
Por último queremos mencionar a implicación doutras áreas do concello e de colectivos,
entre os que temos que destacar, o profesorado. A participación, as achegas, suxestións e
sobre todo, a súa experiencia permítennos avanzar nos programas ofertados ao ensino e
nos obxectivos pretendidos.
Analizaremos polo miúdo este labor dinamizador no capítulo seguinte.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA ORALIDADE DE VIGO (CIOV)
Como xa se indicou o Concello de Vigo ten, entre os seus obxectivos normalizadores
“Recuperar o patrimonio inmaterial galego”.
Dende hai ben de anos está a se traballar nesa dirección con actuacións diferentes que
encontraron un eixo vertebrador: o CIOV.
O Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo (CIOV) nace formalmente en 2013 pero
fora fraguándose con anterioridade, co firme propósito de recuperar, pór en valor e
transmitir o legado herdado de improvisadores tradicionais, tanto en verso como en prosa;
mais tamén sen esquecermos dos novos xeitos de improvisación oral na lingua de noso.
O CIOV quere 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.
O CIOV é un centro dependente da Concellería de Normalización Lingüística do Concello
de Vigo. Carece de recursos materiais propios así como de persoal de seu A
programación deste, así como o traballo que desenvolve son artellados polo 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.
Os obxectivos principais deste centro son:
-Formar improvisadores e improvisadoras: novas e novos regueifeiros, contadores e
contadoras de historias, máis tamén de coñecedores e coñecedoras da tradición oral
galega e das modernas representacións da oralidade.
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-Crear un espazo de estudo dunha tradición que non foi traballada 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

Función do CIOV
A formación e a dinamización son os dous piares do CIOV.
Para cumprir cos seus obxectivos, 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...
Asemade, e para conseguirmos un maior desenvolvemento, 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, slam e outras manifestacións poético-musicais... son algunhas
destas actividades realizadas e das que daremos conta polo miúdo máis adiante ao
analizarmos a actividade desenvolvida pola CNL.
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.

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...).
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• 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
ámbito vigués, traballen a prol da normalización da lingua de noso. Aprobación á que se
chegou tras o ditame favorable da Secretaría 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.
Nos últimos plenos do Consello Social da Lingua e da Comisión Cidadá de Normalización
Lingüística debateuse a posibilidade de aglutinar as dúas entidades nun só órgano
consultivo, o Consello Municipal da Lingua. Ambos debates deron a razón á necesidade
de traballar como un só órgano, onde as distintas entidades que hoxe conforman os dous
consellos estean representadas. Xa daquela, o SNL comezou traballar na redacción dun
novo regulamento e dar os pasos administrativos precisos para conseguir ter un único
órgano asesor.
• Outros foros de encontro
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, as xuntanzas 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.
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CAPÍTULO II: ACTUACIÓN DA CONCELLARÍA DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
Dende a CNL desenvólvese o labor normalizador cara a acadarmos os obxectivos
perseguidos polo concello:
- Incrementar o uso e prestixio da lingua propia de Galicia
- Garantir os dereitos lingüísticos da cidadanía
- Proporcionarlle recursos á cidadanía para un maior e mellor coñecemento e uso do
galego
- Implicar á cidadanía no proceso de normalización lingüística
- Recuperar o patrimonio inmaterial
Este labor realízase no marco do Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo,
(PDL) e consonte co decreto de Alcaldía verbo da delegación de competencias (o último
data do 19 de xuño de 2015) que establece que a CNL debe “Impulsar o seu
desenvolvemento e velar polo seu cumprimento.
A actuación da CNL, a través do SNL e do CIOV, materialízase en accións e actividades
(dinamizadoras e formativas ). Hai sectores estratéxicos (determinados polo PDL) nos
que incidimos ano tras ano o que nos leva a poder falar de accións que naceron como
actividades puntuais pero que foron consolidándose, abrindo novas accións ate se
converter en programas anuais. Programas que presentan diferentes actividades
perfiladas conforme o obxectivo perseguido e público destinatario
Atendendo ao público destinatario, unha maior porcentaxe do traballo da CNL ten como
público destinatario o infantil e xuvenil. As accións destinadas ao público adulto presentan
diferente formato e mesmo chegamos a conxugar público infantil e adulto naquelas
actividades dirixidas a público familiar.
E sempre encetamos novos camiños cara a incidir noutras áreas de traballo. Camiños que
van devagariño, con accións puntuais que se deseñan, realizan e avalían. Avaliación
conxunta entre destinatarias/os, promotores e o propio persoal da CNL.
Os sectores estratéxicos nos que nos detemos con maior fincapé neste 2015 foron
Ensino e mocidade
Comercio
Asociacionismo
Patrimonio inmaterial
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.
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•
•
•
•

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.

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.

A seguir detallamos o labor realizado neste ano 2015.
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A. Ensino
A CNL ofértalles aos nenos e nenas e á mocidade viguesa unha serie de accións
normalizadoras que se lles achegan dende e en colaboración cos centros de ensino.
Estas actividades ofértanselles xeralmente en horario escolar e nos propios centros de
ensino.
Perfílanse estas actuacións consonte coas seguintes directrices estratéxicas:
• Vincular a lingua galega ás actividades ofertadas desde os centros de ensino
• Implicar os centros de ensino na normalización da lingua galega
• Traballar en rede, concellaría e equipos de normalización lingüística.
• Promover a presenza da lingua galega nas diferentes materias curriculares.
• Rendibilizar a transversalidade da lingua
• Proporcionar recursos para favorecer o desenvolvemento da actividade educativa
en galego.
• Aproveitar o valor estratéxico da lusofonía
e como finalidade delas, acadarmos os seguintes obxectivos:
•
•
•

Acadar o uso normalizado do galego nas iniciativas que desenvolven os centros de
ensino de Vigo.
Fomentar a interlocución coa comunidade educativa verbo da normalización da
lingua de noso a través dos equipos de normalización lingüística dos centros.
Potenciar o valor estratéxico que para a lingua galega ten a lusofonía.

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 2015, continuamos cun 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. Cada ano auméntase a colaboración coas
escolas infantís coa programación de actividades para as e os máis cativos.
Dende hai anos, o SNL traballa desenvolvendo 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. E nesta oferta de actividades a música ten un lugar sobranceiro.
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
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que nos levou a deseñar e desenvolver actividades e programas que espertasen o
interese de mozas e mozos cara á lingua de noso e motivasen a súa demanda de máis
accións dinamizadoras.
Como diciamos, maioritariamente as actividades desenvolvéronse nos centros de ensino,
buscando que estes fosen colaboradores e cómplices á hora de deseñar, achegar e
compartir estas experiencias. 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
as accións, consolidadas nos programas que explicamos polo miúdo.
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
Bibliotecas Viventes
Tan lonxe, tan cerca
1.- MEU: COÑECÉNDONOS, DESCUBRÍNDONOS
Este programa comezou no ano 2009 co principal obxectivo de coñecer e valorar o máis
próximo a nós: a nosa contorna, o noso patrimonio e por suposto a lingua.
Meu, coñecéndonos, descubríndonos é un programa ambicioso en accións e intencións
que tenta achegarnos a Vigo a través do seu patrimonio e toponimia. Botamos man da
toponimia como “ferramenta”, como “instrumento” para achegar e aprender a historia da
lingua e ampliar o coñecemento do galego. Asemade, queremos sensibilizar, valorar,
recuperar e transmitir o noso patrimonio, fundamentalmente, o inmaterial..
ACCIÓNS NOS CENTROS DE ENSINO
•

Camiño da lingua. Paseniño coa lingua

Camiño da lingua iniciou a súa andaina como actividade de dinamización para a
poboación xuvenil en 2010, e é unha das accións máis demandadas polo profesorado.
Ofértase, preferentemente, para o alumnado de 3º, 4º e 5º de primaria.
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
Este ano foron 20 os obradoiros realizados.
Paseniño coa lingua é a versión adaptada para infantil (entre 4 e 5 anos) de “Camiño da
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lingua”. Iniciamos, no curso 2010-11, esta actividade dirixida ás e os máis cativos ao
constatarmos o éxito da actividade en primaria, e tras a demanda do profesorado de
Infantil solicitando a súa adaptación para esta etapa.,.
Na versión “infantil” do xogo, o alumnado ten que montar un enorme quebracabezas ao
tempo que responder sinxelas preguntas, adiviñas, cantar...
Este ano, 2015, en xaneiro, realizáronse 10 sesións.
.
Tras tres anos de achegar esta actividade aos centros seguen sendo moi demandadas.
Festas cíclicas
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, os cantos de reis...
•

Achegámolas aos centros de ensino ben mediante obradoiros ben mediante contacontos,
música e baile, 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.
- O Merdeiro
Partiu esta actividade da demanda do profesorado na xuntanzas trimestrais. Realizouse
en traballo conxunto entre a AV Casco Vello e o SNL e tras 4 anos, hoxe está consolidada
esta acción e perfilada para as distintas etapas. A demanda dos centros é cada vez máis
ampla e o coñecemento da figura do Merdeiro, do entroido propio vigués, é maior.
Achegamos a figura do entroido tradicional vigués, o Merdeiro, aos centros escolares. O
obxectivo deste proxecto é dar a coñecer esta figura, achegar a historia do entroido
tradicional vigués e identificar a figura do Merdeiro, a súa historia, carácter...
A actividades desenvólvese presentando e contextualizando o entroido vigués, explicando
a historia da figura do Merdeiro, a súa vestimenta... visualízase un documental sobre a
entroido tradicional vigués e a recuperación do Merdeiro para o entroido vigués. Acaba a
actividade cunha representación da saída do Merdeiro no entroido.
Esta ano realizáronse:
10 obradoiros para o alumnado de ESO (1º e 2º)
14 para o alumnado de primaria de 4º e 5º
14 para o alumnado de primaria de 6º
- Os Maios:
Neste obradoiro achégase a festa dos maios o alumnado. Explícanse as orixes da festa,
dos cantares, dos personaxes... Aprenden a danza e visualizan un documental sobre a
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festa. A Asociación Veciñal Casco Vello leva este obradoiro aos centros de ensino.
Esta ano realizáronse 18 obradoiros para 3º e 4º curso de primaria.
Asemade, seguen enviándoselles aos centros de infantil láminas para traballar co léxico
destas festas.
• Topo que?
Este obradoiro contén unha serie de actividades coas que se pretende que o alumnado
comprenda conceptos como topónimo e toponimia, que saiban identificar un topónimo e
que sexan capaces de clasificalos segundo o seu significado.
Faise fincapé na importancia que teñen os topónimos como localizadores e a súa
dimensión como patrimonio inmaterial a conservar.
Poñemos en valor que este obradoiro foi ideado e dende hai 2 anos dado por unha
alumna dos cursos que sobre toponimia foron artellados pola Uvigo, os concellos de
Ourense, Pontevedra e Vigo xunto co Instituto de Estudos Miñoranos. Froito deste curso
temos persoas preparadas para recoller a toponimia in situ, traballar para a súa
recuperación e transmisión, tal e como comprobamos con este obradoiro.
Realizáronse 16 obradoiros para o alumnado de 5º de primaria.
• Obradoiros literarios Proxecto Vigo Literarios
Vigo tivo e ten unha presenza destacada na literatura galega e na literatura noutras
linguas. A cidade foi, e ségueo a ser, referida nas páxinas do mellor da nosa literatura. Na
obra de escritores e escritoras como Cunqueiro, Méndez Ferrín, Domingo Villar, Cid
Cabido, M.ª Xosé Queizán, Rexina Vega, Vigo adquire, como territorio narrativo, un valor
propio. Houbo tamén autores noutras linguas como Torrente Ballester, Jules Verne,
Ernest Heminway, Fialho de Almeida que narraron Vigo.
O proxecto Vigo e Literatura pretende mostrar Vigo como espazo literario e como recurso
educativo. Entendemos que un proxecto destas características serve para facer visible a
obra de autores e autoras galegos, que non sempre atopan espazo nos medios de
comunicación social. E, asemade, para dar a coñecer a propia cidade e a súa historia aos
seus habitantes, os vigueses e as viguesas.
O obradoiro inclúe unha breve introdución centrada na presenza de Vigo na literatura
galega e outras literaturas, como a española, portuguesa, inglesa. Trataranse cuestións
como a evolución urbana e social da cidade, como nos ollan desde fóra.
Outra parte do obradoiro presenta unha dinámica participativa. Valéndonos de fragmentos
de obras literarias de diferentes épocas, e que teñan como marco diferentes espazos de
Vigo, trataremos de que o alumnado sexa quen de os identificar sobre cartografía e
imaxes da cidade. Utilízanse ferramentas dixitais para a confección de mapas interactivos,
como Ikimap.
Realizáronse 18 obradoiros para o alumnado de Bacharelato.
• A relevancia de Vigo no Rexurdimento
O obxectivo desta actividade é que o alumnado coñeza e saiba valorar a importancia do
propio Rexurdimento na historia de Galicia e do sinalado papel que tivo Vigo: a
publicación de Cantares gallegos, o círculo social vigués achegado a Rosalía de Castro, a
importancia da imprenta de Juan Compañel, o papel da prensa (La Oliva-El Miño), etc.
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Para isto, e mediante esta charla apoiada en vídeos, imaxes e música, procuraremos
indicar lugares exactos da actual cidade que foron protagonistas naquel entón e así
facilitar a relación do alumnado coa realidade urbana e a súa historia.
Realizouse un ciclo de 4 charlas a cargo de Xurxo Martínez. O IES Castelao cedeu as
súas instalacións para realizar, durante catro días, as charlas para o alumnado de 1º e 2º
de Bacharelato de Vigo.
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 e accións. Os xogos, as cancións,
monicreques... acompañan moitas das actividades ofertadas cando se dirixen ás cativas e
á poboación infantil. Os contos, a ilustración, o teatro sen esquecernos da música e do
baile ocupan lugar preferente na oferta de primaria.
ACCIÓNS NOS CENTROS DE ENSINO
PARA INFANTIL
•

Nanacontos

Contacontos de Raquel Queizás.
Un espectáculo que estimula as habilidades de percepción espacial e psicomotricidade
dos nenos e nenas de 0 a 3 anos. A través de pequenas historias adaptadas para captar o
seu interese e cunha duración apropiada á súa capacidade de atención.
Fiando a historia a través dos animais máis achegados e partindo de que un novo día é
sempre unha oferta de aventuras, as cativas aprenden xogando coas cores, as formas e a
música. As cativas nesta experiencia reinventan o mundo cunha mirada que o ve todo por
primeira vez, abraiándose a cada paso mentres aprenden novos nomes para os obxectos
que acaban de descubrir.
Dirixido ao alumnado de 0 a 3 anos nas escolas infantís
Realizáronse 6 obradoiros.
•

Entre arrolos e contiños

A actriz e narradora Bea Campos e o músico e actor David González comparten a música
tradicional, cantos e contos coas máis cativas. Durante a sesión, os nenos e nenas
poderán gozar das historias e coñecer instrumentos como o acordeón, o xilófono ou a
melódica.
Realizáronse 10 sesións para as escolas infantís.
•

Prende no colo

Da man de Luís Prego as escolas infantís reciben cantigas, cantos de berce, xogos de
dedos, recitados e outras pezas pensadas para iniciar ás crianzas de 0 a 3 anos no ritmo
e na melodía a partir de temas tradicionais.
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Dirixido ao alumnado de infantil (de 0 a 3 anos) realizáronse 6 obradoiros.
•

Aprendendo na música: Mai-Lúa

Maica, unha alumna do CIOV, é a encargada de lles achegar música e contos aos máis
cativos e cativas nesta actividade.
O oído é un dos sentidos que primeiro se desenvolve. Apoiándonos nesta capacidade e
na receptividade das e dos nenos cara aos sons, empregaranse distintos instrumentos,
monicreques e outros elementos para captar a atención dos cativos, e que servirán así
mesmo para acompañar cancións e narracións nas que se introducirá un sinxelo
vocabulario, na procura de habituar as e os cativos á sonoridade do galego.
Realizáronse 22 obradoiros para o alumnado de 3, 4 e 5 anos e 8 para 0 a 3 anos.
•

Xogos musicais

Luís Prego é o encargado de levar polos centros esta actividade dirixida á poboación
infantil.
Obradoiro destinado a fomentar o desenvolvemento psicomotriz e musical, con melodías,
cancións e danzas en colectivo, co galego como idioma vehicular.
Cantigas con letras sinxelas e repetitivas, xunto coa explicación dos instrumentos que se
empregan na actividade, serve de camiño á actividade que remata bailando as cativas
unhas danzas básicas con pasos moi doados.
Realizáronse 9 obradoiros para infantil.
•

Rodari-rodari

Inácio Vilariño achega con Rodari-rodari un espectáculo de narración oral, con
acompañamento musical, no que se emprega o conto tradicional, a tradición dos contos
de Gianni Rodari, e os monicreques para, partindo da domesticación dun animal como o
burro, chegar ao 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 Trole, irán
acompañando ao narrador
que xogará coas onomatopeas producidas polo
funcionamento das máquinas, ao mesmo tempo que se acompañan coa melodía
producida maquinalmente por unha caixa de música.
Realizáronse 8 obradoiros para infantil.
•

Son San

É un espectáculo, de Raquel Queizás, de monicreques construídos con materiais de
refugallo (vasos e pratos de cartón) e manipulación de obxectos moi visual e lúdico.
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A través da historia de Xan, as nenas e os nenos verán a importancia dunha dieta sa para
levar a cabo unha vida saudable. Tamén reforzarán os seus coñecementos sobre as
partes do corpo ao tempo que descobren de forma divertida como levar a cabo unha boa
hixiene. Por último, non esqueceremos o necesario que é facer exercicio e estar en forma.
Realizáronse 24 obradoiros para o alumnado de 3 a 5 anos.
PARA PRIMARIA
•

Contos do medio

Atendendo á importancia da reprodución das plantas para o mantemento dos
ecosistemas, os Contos do medio contarán cunhas protagonistas de vital importancia: as
abellas.
Para entender o seu mundo, os Contos do medio falarán das estacións do ano e
pararémonos na primavera -estación na que desenvolven unha grande actividade-,
ensinarán pegadas dos bosques e matos nos que se atopan estes animais tan fermosos,
os perigos aos que se enfrontan, produtos elaborados por elas e rematarán coa “Historia
dunha abella”.
O léxico do medio, a educación sobre o respeto á natureza, a sensibilización sobre a
contorna son eixos centrais desta actividade.
Realizáronse 9 obradoiros para o segundo ciclo de educación infantil.
•

Obradoiros de Miguel

Miguel Ángel Alonso Diz ten publicados varios libros infantís. A partir destes textos
desenvolve obradoiros para fomentar a imaxinación entre os máis pequenos.
“O soño de Esther” foi o conto co que percorreu os centros escolares, non só para o
narrar senón para educar en valores e traballar co galego oral e fomentar o achegamento
aos contos na poboación infantil.
Realizáronse 20 obradoiros para 1º e 2º de primaria e 9 para o segundo ciclo de infantil.
•

Para cantar e bailar

Achéganse cantigas e xogos cantados e bailados, con coreografías sinxelas e letras en
galego, para experimentar os primeiros pasos do baile tradicional e practicar diversas
melodías e ritmos, traballando a linguaxe, a psicomotricidade, o sentido do ritmo e
desenvolvendo unha actividade musical en grupo.
Todas as cantigas son tradicionais e estar acompañadas por música en directo.
Dirixido por Luís Prego, profesor de canto e baile tradicional
Realizáronse 16 obradoiros para 1º e 2º de primaria.
•

Polo correo do vento

É un proxecto didáctico no que a palabra e a imaxe constitúen as ferramentas esenciais
para activar a creatividade e imaxinación dos máis novos.
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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 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 álbumes da colección "Polo correo do
vento".
Realizáronse 26 obradoiros para 1º e 2º de primaria
•

Estamos no verán

Este espectáculo está configurado a partir da novela-CD, editada por Galaxia, que nos
conta a historia duns amigos que no verán, queren formar un grupo de música.
As músicas deste disco de Xoán Curiel, e a súa banda Son+d2, serven de fío condutor
para unha divertida historia intercalando diferentes músicas sobre as que comenta o
proceso de creación e os estilos musicais, co prisma de traballar de forma máis amena a
cultura musical.Estilos como o funk, o rock ou a bossa nova atópanse nun álbum.
Este é un espectáculo musical participativo onde se mergulla aos rapaces e rapazas
nunha divertida festa e nun soño de verán.
Partindo desta base, achégase de primeira man, esta novela disco aos centros, a partir da
propia historia do libro, i
Realizáronse 20 obradoiros para 5º e 6º de primaria.
FÓRA DO CENTRO DE ENSINO
• A casa do avó
Tanxarina, con este espectáculo de siluetas animadas e actores, trata un tema de grande
actualidade: os desafiuzamentos. Mais faino dun xeito entendible para as e os pequenos,
deténdose nos valores das persoas, no triunfo da solidariedade.
Un neno recibe a noticia de que o seu avó vai quedar sen casa. Ante esta inxusta e
inexplicable situación o neno ponse en marchar para atopar unha solución e, nesta busca,
dispárase un mundo de pequenas e divertidas aventuras protagonizadas polas máis
variadas personaxes. Un encontro cómico e poético que desemboca nun final feliz
propiciado polo apoio solidario.
Realizouse unha sesión o 28 de febreiro no Auditorio do Concello.
•

Espantallo amigo

O conto de Xosé Neira Vilas, “O espantallo amigo” levado ao teatro polo grupo “Os
Quinquilláns”. Os valores da xenerosidade, do compartir, da solidariedade están
presentes nesta representación.
O espantallo que o tío Ramón coloca na figueira non só logra salvar a froita, tamén fai
medrar nos habitantes da eira a necesidade de coidar uns dos outros. Unha vez
conseguido isto, o espantallo aproveita un refacho de vento para ver mundo. Na súa viaxe
descobre un neno e unha nena moi pobres e, nun acto de xenerosidade absoluta, o
espantallo decide deixar de existir para que os nenos teñan roupa, comida e leña con que
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pasar o inverno.
Realizáronse dúas sesións no Auditorio do Concello o 8 de maio, ás que asistiron 12
centros escolares. Ademais repartíronse libros ao alumnado.
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 en galego, (o 4 de
novembro) e realizáronse por distintos lugares, fundamentalmente nos centros de
ensino. Tras o éxito da programación ofertada nese curso, nos vindeiros anos a
programación aumentou ata derivar no mes das ciencias. Asemade, a programación de
actividades aumentou en máis dun 70%.
Este ano, 2015, realizáronse 50 actividades para infantil, primaria e secundaria. Ademais
presentouse o proxecto de Letra conCiencia. Proxecto artellado entre a Área de
Dinamización da Uvigo e o SNL, contando coa Escola de Telecomunicacións e Enxeñería
Técnica de Minas como expoñentes fundamentais.
ACCIÓNS NOS CENTROS DE ENSINO
-INFANTIL:
•

Elaboración de plastilina

Esta actividade “científica” baséase en 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 permiten traballar co léxico (froitas,
cereais, árbores...).
Realizáronse 6 obradoiros, para infantil (5 anos)
•

Elaboración de papel.

Tamén para educación infantil, 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.
Realizáronse 8 obradoiros para infantil (5 anos)

-PRIMARIA:
•

Sacos aromáticos

Dirixidos ao alumnado de 3º e 4º 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...
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No obradoiro, o alumnado realiza sacos de olor con diferentes herbas e un pequeno
caderno aromático. Realizáronse 6 obradoiros.
•

Elaboración de sales de baño

Esta actividade foi dirixida ao alumnado de 3º e 4ºde 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.
Realizáronse 6 obradoiros
• Elaboración crema dentífrica
6 obradoiros 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.
•

Coñecendo as nosas costas

Un obradoiro de nova oferta que engadimos aos habituais doutros anos.
A xeografía costeira e os seus variados accidentes, os ciclos vitais de moluscos,
crustáceos e equinodermos, os ecosistemas costeiros e a interdependencia dos seres ou
os pequenos experimentos co alumnado, fan parte deste obradoiro que afonda no
coñecemento da costa. O variado e abondoso léxico do relevo costeiro e dos seres da
zona intermareal completan un obradoiro moi atractivo.
Realizáronse 4 para 4º e 2 para 5º.
-SECUNDARIA:
•

Esencias a partir de plantas aromáticas

Realizáronse 4 obradoiros 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 crema hidratante

Estes obradoiros foron dirixidos ao alumnado da ESO, Bacharelato e FP. 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.
Realizáronse 4 obradoiros.
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•

Ungüentos e pomadas

Os ungüentos e pomadas, preparados semisólidos feitos con graxas vexetais e extractos
de plantas, teñen unha absorción e penetración elevada na pel. É unha das fórmulas máis
antigas coñecidas e, no obradoiro, saberemos da súa preparación, das plantas, dos seus
principios e da súa historia.
Realizáronse 4 obradoiros

• Letra conCiencia
Este programa quere pór en valor o traballo que dende a nosa universidade se está a
facer no ámbito das tecnoloxías e asemade demostrar que a ciencia tamén se fai -e de
que xeito...!! en galego.
A Escola de Telecomunicacións da Universidade de Vigo, e a Escola de Minas da
Universidade son as dúas escolas da Uvigo que participan no programa.
O 12 de novembro tivo lugar no auditorio do concello,perante alumando de BAC, a
presentación de Letra conCiencia. Realizáronse dúas charlas, unha sobre “A aventura
espacial da Escola de Telecomunicacións” e unha demostración e charla sobre “Os UAVs
(drons). Usos, posibilidades e futuro”. A seguir explicáronse as actividades e contidos do
programa ofertado aos centros. O programa está dirixido, fundamentalmente, a ESO e
Bacharelato, pero tamén están considerando oferta educativa para primaria. As
actividades realizaranse no segundo e terceiro trimestre deste curso 2015-2016. Co
tempo, aumentaremos as actividades que se lles presentan aos centros e mesmo
consideramos a visita ás propias escolar no campus universitario..
A Escola de Telecomunicacións oferta dende charlas educativas sobre seguridade
cibernética para alumnado, profesorado, pais e nais. Obradoiros de Lego Mindstorm,
Littlebits, seguridade informática e Arduino para alumnado de BAC e para o da ESO
obradoiros de robótica e programación.
Tamén levará a cabo concursos entre diferentes centros sobre tecnoloxías Arduino e
seguridade informática.
Pola súa banda, a ETS de Enxeñería de Minas oferta charlas sobre recursos naturais de
Galicia, a riqueza dos recurso minerais en Galicia, termografía infravermella; cartografía;
os plásticos na sociedade actual...
Obradoiros e unha exposición sobre materiais e reciclaxe, restauración de espazos
naturais e recursos naturais forman parte tamén desta oferta dende a Uvigo aos centros
escolares (mais non só, pois tamén queremos programar para o vindeiro ano, accións
dirixidas a público adulto)
4.- LUDOTECAS LINGÜÍSTICAS
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 currículo de Educación Física e Lingua Galega. Sabendo da necesidade de
fomentar o uso do galego no ámbito escolar.
Memoria da Concellería de Normalización Lingüística do ano 2015

24 de 61

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.
− Facilitarlle 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.
Esta actividade deseño e elaboración dunha guía para dotar o 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 adaptadas aos diferentes niveis.
'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.
Realizáronse un total de 12 obradoiros para o alumnado de 5º de primaria
5.- UNHA LECCIÓN DE CINE
Comezamos achegando o alumnado ao cine en galego; o cine como ocio, mais tamén
como recurso didáctico, e facémolo presentándolle 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).
ACCIÓNS
• Dobraxe na escola
Estes ano presentamos a actividade “Dobraxe na escola”. É unha actividade lúdico
educativa que ten como finalidade achegarlles aos nenos e nenas, dun xeito anemo e
didáctico, o mundo da dobraxe.
Primeiro, utilizando monicreques, os actores e dobradores, Manuel Pombal e Suso
Pando, fan un xogo dramático moi divertido no que mostran todos os pasos da
elaboración dunha película; desde a creación do guión ata a súa dobraxe.
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Logo, sen abandonar o ton lúdico e teatral, preséntanse os personaxes do “mini capítulo”
que “o propio alumnado” dobra, sorprendéndose con exóticas versións orixinais, en
“idiomar” que probablemente xamais escoitaran.
Acto seguido, ensaian todos xuntos un fragmento do película, aprendendo a encaixar as
propias voces nas bocas dos personaxes.
Resumiriamos esta actividade nun: ”Probámolo e experimentámolo todos...? Ben.
Agora... Quen quere saír?.Xa temos os/as dobradores/as. // Lemos o guión, ensaiamos,
axustamos e... // Silencio! Imos gravar! // Gravamos... e, moi sorprendidos/as, escoitamos
o resultado.
Realizáronse 26 obradoiros para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. E
comprometímonos a levar outra nova fase ao comezo do novo trimestre ante tanta
demanda e tan boa aceptación e cualificación desta actividade.
•

Unha lección de cine

Seguimos ofertando filmes en galego que parten de novelas das nosas e dos nosos
escritores. Un xeito máis de complementar as actividades ofertadas co día a día nas
aulas.
Coma sempre, no remate do curso anterior achegámoslle ao profesorado os filmes que
iamos proxectar para que o alumnado xa o lese e o traballase nas aulas.
Este ano as escollidas foron: “O bosque de levas” de Alfonso A. Cáccamo e “Trece
badaladas” de Suso de Toro. E o alumnado foron da ESO e Bacharelato.
Realizouse a actividade no Auditorio do Concello e asistiron 9 centros escolares. Na
primeira película contamos coa participación do propio autor da novela, polo que tivemos
ocasión de levar a cabo un “cineforum”. Tamén o realizamos coa novela de Suso de Toro
malia sernos imposible a última hora contar con el.
6.- 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.
A CNL leva realizando este programa dende o ano 2010 e cunha maior implicación ano
tras anos dos centros escolares.
Este ano, 2015 chegamos á V edición. Desenvolvéronse novamente no Verbum, durante
3 días. O alumnado puido gozar da “lectura” de libros tan interesantes coma o da loita das
pioneiras pola dignidade das mulleres dende as entidades veciñais, representantes da
memoria histórica, xornalistas deportivos, costureiras, viaxeiros, profesores que
comezaron dar as súas aulas en galego tempo ha...
11 foron os libros ofertados:
− Con dous cornos na testa
− La clau de les meravelles
− Seis asasinados, cinco viúvas e vinte orfos
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Na gamela co asasino
Cando as formigas soñan coa música
Arremangar as saias e a loitar
Gaudeamus igitur. Venceremos nós
Investigando ando
A nai que me pariu
Non dar puntada sen fío
Tres estacións nun só día

No remate desta actividade, e como vén pasando dende o seu inicio, xogadores do Real
Club Celta acoden como libros para se prestar a ser entrevistados polos mozos e mozas e
a deixar sempre a mensaxe que se triunfa en galego.
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.
Participaron 12 centros escolares e preto de 600 escolares.
7. TAN LONXE, TAN CERCA
Debátese, opínase sobre o futuro 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. O citado decreto de delegacións recolle o seguinte:
“Impulsar a xestión cara á realización de encontros, intercambios e outras actividades que
permitan o achegamento entre concellos e cidadanía (en particular mozas e mozos) e
centros de ensino do ámbito lusófono, en especial da eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal e do Eixo Atlántico”:
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.
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• OPS: o português simples
Comezamos no pasado 2011 cos obradoiros Ops (português a nossa vantagem, galego a
nosa vantaxe) dirixidos a alumnado da ESO. Ao igual que no pasado ano, neste 2015
ofertámolos para ESO, Bacharelato e FP.
Ops! é un obradoiro para lle mostrar ao alumnado dos centros de ensino de Secundaria,
Bacharelato e Formación Profesional que o galego é:
- Unha entrada privilexiada para acceder ao mundo en portugués
- A nosa vantaxe competitiva no cadro español e europeo
A Concellaría de Normalización Lingüística achégalles esta actividade aos centros de
ensino para compartirmos esta vantaxe que posuímos as e os galegofalantes, mais tamén
coñecedora de que a maioría do noso estudantado apenas ten contacto coa lingua e
cultura portuguesas.
Descoñecemos, non valoramos a lingua que temos máis preto, a lingua compartida, e
lingua que é hoxe en día a sexta máis falada no mundo; oficial en 4 continentes e 8
países, sendo un deles Brasil, potencia emerxente.
A lingua galega ten no portugués unha ferramenta para afianzarse, valorarse e así...
normalizarse. Sabendo galego, achegámonos aos falantes de portugués, a novos
mercados, posibilidades, intercambios, cultura... Temos, pois, moito que gañar.
Realizáronse 14 obradoiros en distintos centros escolares.
Neste ano, e por motivos alleos á CNL, non ofertamos para os centros de primaria os
obradoiros “Caçimbo”: unha achega a través da música, das tradicións, dos contos, da
comida...a lusofonía.

B. PROXECTOS DENDE AS ESCOLAS
A CNL colabora con varios proxectos que xorden dende a propia comunidade educativa e
que coinciden cos obxectivos e liñas de actuación da propia concellería.
Trimestralmente lévanse a cabo reunións cos Equipos de Dinamización e Normalización
Lingüística onde se poñen en común proxectos de dinamización da lingua. Este ano
colaborouse con dous destes proxectos froito do traballo conxunto entre varios centros de
ensino.
•

O monstro de Cores

Dende hai dous anos 7 escolas infantís organizan actividades de dinamización para
familias e alumnado. Cada ano un deses centros prepara unha peza teatral para
representar. Este ano tocoulle a representación á EEII de Bouzas. Realizaron a peza “O
monstro de Cores”. A CNL colaborou neste proxecto organizando a 2 representacións
desta peza no Auditorio do Concello.
•

Quedada literaria

Vaia por diante o recoñecemento ao profesorado encargado das bibliotecas dos centros
participantes. Estes centros foron o IES do Castro e os CEIP do Pombal, Frián, Chouzo,
Ría de Vigo e Carrasqueira.
Contamos este ano coa colaboración da Biblioteca municipal Neira Vilas.
Todas e todos eles con seus libros encheron o parque de Castrelos de lectura compartida,
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de contadas, representacións, cancións...
É unha festa coral da lectura que ano a ano vai mellorando (se é posible) en actividades,
e que este ano tivo lugar o 14 de maio en Castrelos.
•

Correlingua

A carreira pola lingua que se vén realizando dende hai máis de dez anos en toda Galicia.
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. Este ano tivo lugar o 8 de maio.

Imaxe do taboleiro de Camiño da Lingua

Imaxe dun traballo realizado polo alumnado de Topo Que?

Lámina de recortables festas cíclicas

I
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Cartel do ciclo de charlas sobre o Rexurdimento

Actividade Son san nun centro de ensino

Actividade de Estamos no Verán nun centro de ensino

Cartel para a sesión de A casa do Avó
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Imaxes dalgúns dos obradoiros de programa Achégate ás ciencias... tamén en galego
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Bibliotecas Viventes

II Quedada Literaria en Castrelos

Correlingua

O Monstro das cores
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B.- Implicar as familias
O futuro dunha lingua está nos seus futuros falantes. Para conseguir crear novas
xeracións de galegofalantes as familias son un piar fundamental. Non só é de vital
importancia para a supervivencia dunha lingua a transmisión xeracional, senón tamén a
implicación das familias nos procesos de normalización do uso desa lingua.
Xa que logo este é unha das directrices estratéxicas da CNL, respondendo ao obxectivo
de promover unha mellor actitude das familias para que cumpran un papel máis activo na
promoción do galego.
Neste apartado incluímos moitas das actividades que se forman a programación do CIOV
de “No verán... un conto” e “No Nadal... un conto”. A base desta programación son os
contos, parte do noso patrimonio inmaterial.
• No verán... un conto
A programación de No verán... un conto acolle diversas actividades dirixidas
principalmente a un público familiar, aínda que tamén hai algunha dirixida á poboación
adulta e á mocidade.
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.
Estas actividades realízanse en espazos abertos (prazas, parques, terrazas...) e contan
coa colaboración de asociacións veciñais. As actividades deste ano, 2015, de "No verán...
un conto" desenvolvéronse entre o 1 de xullo e o 5 de setembro.
Neste apartado faremos referencia a aquelas que van dirixidas ao público familiar.
Amoriños contei
Nárranse unha serie de contos de fontes diferentes no que destaca a presenza do amor
en cada un. Pero non falamos só do amor entre as e os namorados, senón o amor entre
as amizades, o amor a un fillo e/ou filla, o amor a unhas zapatillas vellas, o amor as
cousas...
Tiveron lugar na praza da Independencia, en Navia e no Calvario e Tarabelos foi quen nos
brindou esta contada.
A que cheiran os contos
Trátase dunha narración ilustrada con monicreques planos, monicreque xigante, de boca,
sombras chinesas e outros.
As historias desta narración están baseadas nos contos “Polgariña” de Andersen e “O
gato con botas” dos irmáns Grimm.
Realizouse unha contada na praza da Constitución por Tarabelos.
Babacontos con ciencia
Nesta ocasión, Larraitz Urruzola, utilizando as ferramentas da narración oral tradicionais,
contou relatos escritos por Luísa Martínez (As mellores vacacións do Rei Neptuno), da
Unidade de Cultura Científica do CSIC de Galicia e por Martín Pérez (Ondalina), Físico
premiado no Inspiraciencia no 2012.
Realizáronse 3 contadas, unha no Centro de Visitantes das Illas Atlánticas, outra na praza
da Independencia e outra en Navia.
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Mariña. Contos nacidos do mar
Raquel Queizás conta contos de Mariña, unha serea galega que viviu entre nós hai moitos
anos. Ao seu fillo contáballe lendas e mitos dos seres mariños que poboaban os fondos
do mar. Estas son as historias que nos narrou este verán.
Realizáronse no Calvario, no parque de Castrelos, na praza da Independencia, no Centro
de Visitantes das Illas Atlánticas e na praza da Miñoca
Pan e auga? Sopas!
Contacontos onde o protagonismo das cantigas de base popular e tradicional, a
gastronomía e os enredos e brincadeiras forman parte da narración das historias de avó
Casiano. As contadas remataron cun sinxelo obradoiro de cociña creativa a xeito de
brincadeira, pero que sorprende por igual a grandes e a pequenos.
Tiveron lugar na praza da Independencia, en Navia, no Calvario e na praza da
Constitución. Xadobela foi quen nos achegou esta contada
Sabela e o paxaro máxico
Tarabelos contounos a historia dunha pequena nena que ten que aturar os caprichos da
súa xefa, un paxariño fantástico que sempre está disposto a axudala; un mago malvado,
un ogro cheirento, un príncipe desaparecido, uns reis preocupados... As contadas tiveron
lugar no Calvario e na Miñoca.
Xan das ondas
Esta historia narra a aventura de Xan, un rapaz ó que lle gusta moito o mar. Unha mañá
descobre que non ten ondas e parece que está moi enfermo, así que emprende unha
viaxe adentrándose no máis profundo dos océanos para descubrir por que o mar non ten
ondas. Nesta viaxe Xan fará moitas amizades e coñecerá os habitantes dos mares.
Barafunda ofertounos unha actuación no Centro de Visitantes das Illas Atlánticas
Contadas do alumnado do CIOV
O alumnado dos cursos de narración oral contaron contos para os máis pequenos,
demostrando o aprendido, na praza do Pobo Galego.
Contada Alba Bermúdez (Central Folque)
Alba Bermúdez trouxo unha selección de contos de verán que narrou para as familias
baixo a atenta mirada dos máis pequenos. A balea, Xan vai á praia... foron algúns dos
títulos escollidos para contar e interpretar.
Realizáronse dúas contadas na praza de América e en Navia.
•

“No Nadal... un conto”

O programa específico “No Nadal... un conto” realizou, entre o 19 de decembro e o 5 de
xaneiro 39 actividades co público infantil e familiar como maior destinatario. As actividades
lévanse a cabo coa colaboración de cafés, librarías, asociacións veciñais, de
comerciantes... Nesta programación os contos non só buscan entreter aos rapaces senón
tamén recuperar parte do noso patrimonio inmaterial, como é a figura do Apalpador.
Detémonos naquelas actividades que encaixan directamente na directriz e no obxectivo
de implicarmos as familias na normalización lingüística.
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Un Nadal cheo de contos
Nárranse contos onde o Nadal é o eixo da historia. Estes contos son reinterpretacións de
contos de Nadal da literatura universal. Emprégase para a súa posta en escena
monicreques e bonecos de trapo.
Realizáronse en Detrás do Marco, na AVV Novo Vigo (Navia) e no Verbum e correron por
conta de Tarabelos as representacións.
Xoaniña e o Apalpador
Conta a historia dunha xoaniña e unha vacaloura que se atopan nun carballo dunha
montaña próxima á costa no Nadal. Sorprendida a xoaniña ao ver unha vacaloura na
época do frío, e tras conversas, fálalle dun gran persoeiro que hai anos aparecía polo
Nadal e da alegría que lle supón escoitar falar del outra vez; virá outra vez pola costa. Ela
coñéceo ben pois a súa avoa contoulle moitas historias sobre el. É o Apalpador.
Nesta contada, amais de recuperar a figura tradicional do Apalpador, achégase unha
reflexión sobre o medio, a súa conservación, a necesidade de o coidar e protexer...
Houbo contos da xoaniña en Detrás do Marco, AVV Nautilius (Comesaña), ludoteca de
Coia, praza da Pedra, no Catro a Catro e na Asociación de Comerciantes do Calvario.
Faia, Educación Ambiental foi a encargada de levar esta actividade pola xeografía
viguesa.
O Quiquiriquí
Esta actividade desenvólvese arredor do CD “O Quiquiriquí”.CD que recolle a tradción
patrimonial galega nestas datas de Nadal: cantigas, ranchos de reis, coplas, panxoliñas...
Con base no disco Barafunda creou unha serie de actividades para achegarlles a nenos
e nenas mais tamén ás familias cantigas e saberes do Nadal tradicional xunto con xogos,
trabalinguas, monicreques...
Tiveron lugar no Verbum, AVV Caco Vello, AVV Novo Vigo (Navia), AVV Nautilius
(Comesaña) e AVV Valadares.
Imos buscar un abeto (conto signado)
Baseado nun conto de Michael Rosen. Nun inverno calquera, dun día calquera, nun pobo
calquera, nunha casa calquera, dúas rapazas calquera deciden vivir unha grande
aventura: saír buscar un abeto no que vive o fermoso paxaro picapau.
AZ, Lingua de signos é quen realiza este espectáculo, que mestura lingua oral e lingua
de signos de xeito simultáneo. Xa daquela, non só achegamos contos da tradición
mundial senón que tamén quere mostrarnos a lingua de signos a todas e todos.
Contáronse e signáronse na Biblioteca Neira Vilas (Martínez Garrido, 21), AVV Casco
Vello, AVV Novo Vigo (Navia) e AVV Valadares.
O misterio de Nadal
Conta a historia de Peregrina, unha investigadora viguesa, que tentará resolver os casos
e misterios máis complexos, sempre ben acompañada do seu amigo Roque e do seu can
Memoria da Concellería de Normalización Lingüística do ano 2015

35 de 61

Magnum.
Desenvolveuse a actividade na Asociación de Comerciantes do Calvario (San Roque,
109), Detrás do Marco, AVV Valadares, AVV Novo Vigo (Navia), Catro a Catro e ludoteca
de Coia e foi Polo correo do Vento quen brindou esta oportunidade de non só escoitar un
conto, senón tamén de aprender a debuxar as personaxes que o poboan.
As maimiñas
Este é un espectáculo musical baseado no libro As Maimiñas. Neste espectáculo, Mai e
Miña, ou o que é o mesmo, Lucía e Irene, son dúas amigas que un día deciden facer unha
longa viaxe. Nesa viaxe atopanse con Zalo, un cabalo moi simpático. Zalo non é un
cabalo coma outro calquera. Vive nunha granxa con outros animais e pasta na herba
verde do prado, pero el non quere ser un cabalo. El soña con ser outra cousa.
Esta actividade realizouse xunto coa Concellería de Xuventude e no Auditorio do Concello
e no Verbum.
Contos de Miguel Anxo
Unha viaxe a través da imaxinación e a sensibilidade dos contos de Miguel Ángel (O
cullarapo Croque, O soño de Esther, O valente coello que quixo soñar) no que o autor
converte aos rapaces e rapazas en protagonistas activos das historias.
Miguel Ángel narrou estas historias na Asociación Veciñal de Comesaña “Nautilius”,
ludoteca de Coia, AVV Casco Vello, de Catro a Catro, AVV Valadares e librería Hobbit
(Navia).
A música das Árbores
Contacontos musicado onde Graciano Zoqueiro, trasniño e gaiteiro, descubre que as
árbores fan música. Cando o vento move as pólas nace unha sinfonía, unha
orquestración. Cando a chuvia cae nas follas soa un violín, unha gaita, unha zanfona,
cada vez que unha treboada fai danzar os freixos ármase un espectáculo de ballet…
O espectáculo tivo lugar na Casa da Xuventude e na ludoteca de Coia por un ben
coñecido bardo Abelardo.
Contos da Lareta
O alumnado do curso de Narración Oral presentou varios contos para público infantil
baixo o nome de Colectivo Lareta. Mostraron o aprendido nas aulas durante os cursos
que organizou o CIOV.
Realizaron as contadas na Asociación Veciñal Casco Vello e Detrás do Marco.
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Imaxes de “No Verán... un conto”.

Sabela e o paxaro máxico, de Tarabelos, na praza da Miñoca

Contada de Raquel Queizás na praza da Independencia

Xandobela na praza da Constitución

Xan das Ondas no Centro de Visitantes do Parque das Illas Atlánticas
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Imaxes de No Nadal... un conto

Xoaniña e o Apalpador no café de Catro a Catro

Carteis das actividades de “No Nadal ... un conto”
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C.- Mocidade
O sector de mocidade é xunto co infantil un piar importante na recuperación da nosa
lingua, recuperación de falantes e de espazos de uso. Hoxe en día a nosa cidade ten un
moi baixo índice de falantes de galego no sector da mocidade, aínda que estes teñen
unha gran competencia lingüística. O traballo do CNL está centrado en poñer freo á perda
de falantes nesta etapa, principalmente, está dirixindo os esforzos en gañar novos
falantes de galego e novos espazos de uso para a nosa lingua. Esta etapa da vida é un
momento clave para atraer novos falantes.
O PDL recolle para este sector distintas directrices estratéxicas e obxectivos:
Directrices:
-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
Obxectivos:
-Implicar os xestores e programadores da oferta lúdica xuvenil na promoción social do
galegofalantes
-Fomentar o uso do galego entre os colectivos xuvenís da cidade
proporcional accións conxuntas cos axentes implicados
-Fomentar o uso do galego na comunicación interna e externa das distintas entidades
A maioría das actividades que abrangue este apartado de “Mocidade”, debido ao carácter
interdisciplinar que ten o traballo normalizador, están explicadas noutros apartados.
Así, aquí estarían incluídas actividades do apartado A, como “proxecto de Vigo literario”,
que se desenvolve nos centros de ensino; as charlas sobre a Importancia de Vigo no
Rexurdimento, que se desenvolveron no IES Castelao; Unha lección de cine, onde se
traballou o cine e a literatura como medios de expresar historias; as Bibliotecas Viventes,
onde o alumnado dos centros de ensino da cidade pode escoitar historias de hoxe e de
onte da man dos seus protagonistas ou o programa de Achégate ás ciencias... tamén en
galego, onde se desenvolveron distintos obradoiros de ciencias e onde, este ano como
novidade presentouse o proxecto Letra conCiencia, unha colaboración entre a Escola de
Telecomunicaciós e a Escola de Minas da UVIGO para achegar a ciencia en galego á
mocidade. Tamén podería integra, mais está explicado no apartado F “ Patrimonio
inmaterial, o traballo de recuperación da tradición oral da regueifa. Os obradoiros e o
certame escolar que se desenvolven nos centros de ensino e que xorden do CIOV, xunto
cos obradoiros de slam desenvolvidos por Silvia Penas.
Aquí imos, pois, a explicar só dúas actividades específicas que se desenvolveron este
ano.
Autoreverse
Autoreverse é un concerto espectáculo onde o cabaret poético de Aldaolado e a poesía
musical de Cintaadhesiva mestúranse para crear novos espazos onde a poesía poida
moverse. Desde o humor, pasando pola posta en escena ata as cancións tratará de
ofrecer a dupla cara da poesía: a música e a maneira de integrarse entre elas.
Esta activiade desenvolveuse, no mes de decembro, nas instalacións do Vigosónico, que
pertencen á concellería de Xuventude. Este espazo pertence xa á estrutura xuvenil da
cidade. O que se buscou foi achegar un proxecto de unión entre a poesía e a música.
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Duplo R (regueifa e rap)
Esta actividade pertence a un programa que se desenvolve dende o 2008. Con el
buscouse relacionar dous mundos aparentemente opostos, a tradición e a modernidade, a
regueifa e o rap.
O mundo da nosa tradición oral abrangue diferentes manifestacións e entre elas está a
improvisación oral en verso, a regueifa. Coa súa propia métrica, ritmo e rima conta co
enxeño da persoa para poder afrontar un enfrontamento verbal. A regueifa consiste niso,
nun diálogo improvisado en verso, onde, por norma xeral a mofa, as dobres intencións, o
sarcasmo... saen á luz para debater do que sexa. A mocidade era descoñecedora desta
tradición e pouco a pouco con programas como o de Dupro R descobren o noso “rap”
improvisado.
A cultura hiphop, atopou no rap a súa expresión musical. Dentro do rap existe unha
disciplina que ten na improvisación o punto de encontro coa nosa tradición da regueifa. A
partir deste punto en común, a improvisación oral, xorde Duplo R.
A actividade que se desenvolveu este ano foi un encontro entre regueifeiros e rapeiros.
Luís o Caruncho e Bieito Lobariñas como regueifeiros e Duke San e DJ Fabio como
rapeiros puxeron o seu maxín á disposición do público que asistiu a Detrás do Marco este
verán.

Bibliotecas Viventes cos xogadores do RC Celta

Unha lección de Cine con Manolo Rivas
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Cartel do concerto espectáculo Autorreverse

Presentación do programa Letra conCiencia no Auditorio do Concello

Primeiro Poetrislam Vigo, con participantes de Galicia e Portugal
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D.- Asociacionismo
Xa comentamos que os sectores estratéxicos nos que se centrou o traballo da CNL foron
estes catros:
-ensino e mocidade
-comercio
-asociacionismo
-patrimonio inmaterial
Baixo este epígrafe, “asociacionismo”, incluímos o labor conxunto que desenvolvemos
entre o CNL e as asociacións de comerciantes e veciñais. Polo tanto neste punto
concéntranse dous deses sectores estratéxicos (comercio e asociacionismo). Mais
realmente en todas as actividades realizadas conflúen os catro eixos estratéxicos.
O traballo de desenvolver os distintos programas e as actividades sería moitas veces
imposible sen a colaboración das distintas asociacións desta cidade. Asociacións veciñais
e asociacións de comerciantes actúan como nexos de unión entre a CNL e a cidadanía.
Como entidades máis próximas á cidadanía poden chegar mellor á poboación no seu eido
de actuación e chegar a entender as súas necesidades.
En canto á colaboración as asociacións de comerciantes, o seu papel dinamizador do
barrio permítenos achegar accións a un público que, doutro xeito, non seriamos quen de
facer coparticipantes do traballo que dende a CNL realizamos.
Son moitas as actividades que desenvolvemos durante todo o ano grazas á colaboración
das AAVV, especialmente aquelas que teñen ludotecas, deseñadas para realizar accións
dirixidas ao público infantil. A estas achegamos regularmente actividades dinmizadoras
do uso da lingua de noso que están deseñadas tamén para compartir coas familias.
Os dous programas nos que prestan un maior nivel de colaboración son “No verán... un
conto” e “No Nadal... un conto”. . A colaboración pasa por promocionar a actividade, ceder
o espazo... Pódese ver a información máis polo miúdo no apartado B.- Implicar as
familias.
Outra das colaboracións de todos os anos é a que temos coa Asociación Veciñal de
Valadares. Esta asociacións bríndanos o seu salón de actos para realizar alí o certame
escolar de regueifas, do que se fala máis adiante na memoria, no apartado F.- Patrimonio
Inmaterial.
Este ano por vez primeira desenvolveuse a actividade “Un Trasno no barrio”. Esta
actividade realizouse xunto coa Asociación de Comerciantes do Calvario. Dende os días 1
e 18 de decembro, a rapazada entre 6 e 12 anos podían xogar co trasno. Este xogo
consistía en seguir unhas pistas que podían atopar nos comercios colaboradores. Cada
comercio tiña un trasno cunha pista que axudaba a desentrañar distintos misterios. O
percorrido estaba marcado e podía facerse en varios días, polo que o xogo perduraba no
tempo, e os rapaces e rapazas non o vían como unha actividade puntual. Quen resolvía
os misterios podía entrar nun sorteo.
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Colaboración co colectivo Pertenza

Charla sobre as herbas de San Xoán no local da AV Valadares

Colaboración con ACECA

Cantos de Reis coa colaboración da Asociación de Comerciantes de Navia e da AV Novo Vigo
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Colaboración coa AV Casco Vello

Colaboración coa Asociación da Miñoca

Colaboración con AETRAVI

Coa Asociación de comerciantes Vigo Vello

Colaboración coa AV Nautilius, de Comesaña
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E. Poboación adulta
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.
As actividades que se desenvolven están destinadas a dous tipos de público. Por unha
banda un público galego-falante. Búscase que afiancen o uso da lingua, eliminen
prexuízos lingüísticos e se valoren como transmisores xeracionais. Por outra banda hai
outras accións dirixidas a neofalantes ou potenciais falantes, favorecendo contextos de
uso da lingua galega.
Dividimos o traballo en formación e dinamización.
FORMACIÓN:
• 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.
Este ano realizouse soamente o curso de auga salgada “Chegou o mar á ribeira”. Tivo
lugar no Centro Visitantes das Illas Atlánticas, entre febreiro e marzo.
• Escrita creativa
Os curso de escrita creativa “Aliteraclara” están impartidos pola escritora Clara de Roxo.
Nestes cursos búscase que o alumnado coñeza os elementos para dar forma a un texto.
•
Utilizan pequenos textos de autoras e autores de estilos diferentes para facer unha
lectura crítica sobre eles.
•
Tamén elaboran textos literarios propios en cada sesión, aprendendo como crear
personaxes e situacións literarias.
•
Fanse exercicios de síntese para aprender a desprenderse do que sobra nun texto
unha e outra vez até atopar a verdadeira esencia da escrita. Apréndese a desbotar o que
non é bo, durante a creación literaria.
•
Realizáronse 3 obradoiros, un no Verbum, outro no Casco Vello (Centro Municipal de
Distrito de Casco Vello) e outro na AVV Novo Vigo, en Navia.
•

aLiterArte
Destes cursos xorde a iniciativa de editar un libro cos relatos do alumnado que se
animase a realizar unha achega a este proxecto.
"aLiterArte" é unha obra compartida, que une escrita e arte mural. É un percorrido
colectivo do alumnado destes cursos seguindo a senda dos murais espallados pola nosa
cidade, obra de diferentes artistas que colaboran neste libro.
•
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"aLiterArte" é xa unha realidade grupal, mestura de anónimos e consagrados e da aposta
por esta obra dende a editorial Elvira. É unha maneira de contribuírmos pola
normalización da lingua de noso, dun xeito bo e xeneroso.
Benvida "aLiterArte" e que sexa o primeiro elo dunha cadea colectiva na defensa do noso
ser colectivo.
• Charla e recollida das herbas de San Xoán
Realizaouse unha charla e unha saída para recoller as herbas de San Xoán e coñecer a
nosa contorna. A camiñada supuxo saber 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 Valadares, cunha duración de 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...
DINAMIZACIÓN:
•

Paseos polo Vigo literario

Este ano comezamos unha nova actividade que tivo unha grande acollida: os percorridos
literarios. Roteiros baseados en libros da nosa literatura nos que a súa historia está
vencellada á cidade de Vigo. Estes percorridos son guiados polas propias e propios
autores das obras.
A actividade está realizada en colaboración coa Asociación de Escritoras e Escritores en
Lingua Galega.
Comezamos os percorridos no mes de maio. Mes no que realizamos tres pola cidade e
dos cales un deles (Fillos do mar) deu lugar a un outro percorrido por Ons, como
veremos.
FILLOS DO MAR (Pedro Feijoo)
Partindo do Paseo de Afonso XII, núm.2, onde ten o seu estudio o protagonista da novela,
Simón Varela, iniciamos o percorrido cara ao casco vello, tras os pasos de Daniel e León
Beiroa. Porta do Sol, teatro García barbón, calexo dos Caños, onde descubrimos a
historia da vella rede de túneles esquecidos da cidade. A seguir, Alameda e Náutico onde
tras máis de 2 horas de camiñada rematou este percorrido que nos levou a saber un
pouco máis da nosa cidade, da súa arquitectura, da pegada dos alemáns en Vigo... Mais
coma esta novela tamén se desenvolve en Ons... no propio transcorrer do paseo xurdiu a
idea de rematar de “ler” a novela ao carón do Burato do Inferno.
VIGO: CIDADE DE ACOLLIDA (María Raimóndez)
Non, non é o título de obra ningunha desta autora, senón un xeito de lle chamar ao
percorrido que nos guiou María e que partiu da praza da Indenpendencia.
Gaia, a protagonista de En vías de extinción, fronte ao desenraizamento, escolleu
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transplantarse, botar raíces e asentar a súa vida na cidade ampla que acolle, de brazos
abertos, o indómito e o biodiverso. Partindo cara ao Castro continuou o paseo, que seguiu
achegándose a espazos da amentada obra (rúa do Príncipe, Urzaiz, Ronda de D.
Bosco...) e que tamén serviu para coñecer fragmentos doutra nova novela de María
Raimóndez: A música dos seres vivos.
TES ATA AS DEZ (Francisco Castro)
Coa obra de Francisco Castro rematamos esta primeira xeira e paseos literarios.
Dende a praza da Constitución achegámonos á Porta do Sol, ao edifico onde estaba
situado El Pueblo Gallego, que serviu de inspiración para recrear o Eco de Vigo, o xornal
onde traballaba o pai do protagonista. Dende alí o paseo levounos ao teatro García
Barbón e a seguir parar en Luís Taboada, rúa que albergaba a enigmática imprenta da
novela. A praza de Compostela e o Porto deron fin a este camiñar literario despedido ao
carón da estatua de Xulio Verne.
SALITRE E ESCAMAS (Marta Dacosta)
Con este paseo iniciamos os percorridos de outono.
Comezamos no Paseo Afonso XII, onde Marta leu varias poesías e falou da importancia
do mar e das súas xentes na súa obra. Asemade, comentounos que o propio Manuel
Antonio vivira neste lugar canda cursaba os seus estudos en Vigo.
Poboadores, A Barroca e chegamos ao Porto do Berbés, praza do Pescador e rúa Real
cara á Pedra para– Estación marítima – Rúa Concepción Areal foi o traxecto escollido
pola autora para facernos reflexionara sobre a relación da nosa cidade co mar e coas
súas xentes mentres ía recitando parte da súa obra poética e recordabamos poetas
ilustres que viviron na nosa cidade como Manuel Antonio.
O VIGO PORTUARIO DOS LIBROS DE FRAN ALONSO
Tomando como punto de partida a rúa García Barbón e rematando no barrio de San
Francisco, exploramos o Vigo portuario da man do autor, guiados polos personaxes e
localizacións dos seus libros, tanto de narrativa como de poesía.
O percorrido guiounos polos escenarios, reais e literarios, que conectan á cidade coa ría e
co atlántico, nese microespazo tan singular que define o perfil dunha cidade que naceu e
medrou grazas ao mar e á actividade económica que se desenvolveu a partir del.
MEMORIA, POLÍTICA E CIDADE. O VIGO DE “CABALOS E LOBOS” (Fran P.Lorenzo)
O percorrido tivo no seu epicentro o edificio de Gran Vía núm.2, auténtico protagonista da
novela Cabalos e lobos, de Fran P. Lorenzo, Premio Blanco Amor 2014. A visita, que
atravesa os lugares desa ficción pero que tamén pretende dialogar coa magoada memoria
da cidade e dos seus espazos perdidos,
Máis de 130 persoas anotáronse a este percorrido literario; mais é impensable levar a
cabo unha acción coma esta con tanta xente polo que se considerou repetir esta mesma
ruta noutra data.
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•

Percorridos toponímicos

Este ano desenvolvéronse dous percorridos, un pola illa de Ons e outro polas Illas Cíes,
onde se traballou a toponimia.
Xosé Lois Vilar e Gonzalo Navaza foron os encargados de explicar durante os paseos a
toponimia das illas, o seu significado, a historia que agochan...
Os percorridos duraron cadansúa xornada. Durante o traxecto de ida e volta en barco ás
illas Xosé Lois vilar e Gonzalo Navaza falaron dos nome de lugar e da historia que agocha
a nosa costa e o noso mar na súa talasonimia, así como das orixes dos distintos termos...
Xa na illa o percorrido realizouse con distintas paradas para realizar as distintas
explicacións.
Arredor de 150 persoas en cada un dos paseos puideron gozar de dous días de bo tempo
nas illas descubrindo e coñecéndonos un pouco mellor.
O percorrido pola illa de Ons realizouse no mes de xuño. Saíuse de Vigo en autobús cara
a Bueu onde ás 9.30 embarcamos cara a Ons.
A Ruta Sur foi a escollida para facer de xeito guiado. Gonzalo Navaza achegounos
información sobre a toponimia e Xose Lois Vilar sobre patrimonio, lendas, xeitos e
técnicas de pesca... Pola súa banda, Pedro Feijoo detívose naqueles lugares
sobranceiros na súa novela Fillos do mar.
Partindo do punto de información das Rodas, pasamos pola rúa do Curro, Area dos Cans
e Laxe dos Cregos, un sarcófago antropomorfo medieval que garda múltiples lendas.
Dende alí, a senda levounos pola casa reitoral o castro de Castelo dos Mouros). Continua
ata Pereiró, miradoiro de Fedorentos, atalaia que nos ofrece unha panorámica
espectacular da illa de Onza, as illas Cíes, a Costa da Vela e a ría de Aldán. A seguinte
parada foi o Buraco do Inferno, unha curiosa formación xeolóxica que foi construíndo o
océano golpe a golpe; preto hai un observatorio ornitolóxico desde onde veremos a zona
de aniñada de corvo mariño cristado. Neste punto, Pedro Feijoo desvelounos como se
documentou con espeleólogos para artellar os episodios que aquí transcorren da novela.
Como remate dirixímonos, polos cantís verticais da costa occidental ata enseada de
Caniveliñas, desde onde atravesamos a illa ata regresar ao Curro.
De volta para Vigo, o barco -só para a xente que iamos nesta actividade- foi amodiño pola
ría e parándose perante o Facho, a Costa da Vela, Liméns... o que serviu para ir
escoitando aos tres, non tenores, pero si magníficos guías.
No mes de setembro tivo lugar a visita ás Cíes. Un percorrido no que, novamente,
Gonzalo e Xosé Lois foron quen nos ilustraron co seu saber.
O obxectivo da nosa viaxe marítima -As Sías, A Illa ou As Illas Cies- é un achegamento a
un mar cheo de historia e historias. Este mar está nomeado polos homes e mulleres que
nos últimos centos anos recolleron argazo, apañaron percebes, largaron nasas, halaron
aparellos. O conxunto dos nomes do mar constitúen a talasonimia.
E neste mar as embarcacións ás veces, foron ao fondo ou bateron con algún outeiro
asolagado. Coñecemos sobre os naufraxios do Polycommander na Punta do Muxieiro, do
Tito de Cangas na Agoeira, do Abc no Lobo de Silleiro, do Marbel no 78 por fóra da Illa.
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Xa en terra pero no medio do mar, percorreremos A Illa do Medio ou do Faro e
misturaremos os nomes do mar e os de terra, pasearemos pola historia de Drake, os
mosteiros de Oia e Celanova, o Ave del Mar, as cartas náuticas de don Vicente e de Paco
Doval e as marcas polos Pelos do Collón e Monteagudo aberto.
Autoreverse
Autoreverse é un concerto espectáculo onde o cabaret poético de Aldaolado e a poesía
musical de Cintaadhesiva mestúranse para crear novos espazos onde a poesía poida
moverse. Desde o humor, pasando pola posta en escena ata as cancións tratará de
ofrecer a dupla cara da poesía: a música e a maneira de integrarse entre elas.
Esta actividade desenvolveuse, no mes de decembro, no café Detrás do Marco.

Presentación do libro aLiterArte en Detrás do Marco

Recollida das herbas de San Xoán en Valadares

Cándido Pazó no café Catro a Catro
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Paseos literarios

Con Pedro Feijoo

Con Fran P Lorenzo

Con María Reimóndez

Con Francisco Castro
Con Fran Alonso
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Paseo literario e toponímico pola illa de Ons

Regueifas na praza da Independencia

Regueifas en Navia, no café A adega do Galo
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F.-Patrimonio inmaterial
Recordamos que unha das directrices estratéxicas do PDL é
•

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.

Ao tempo que o propio plan establece o seguinte obxectivo:
•

Recuperar o patrimonio inmaterial, poñelo en valor, transmitilo e sermos referencia
deste traballo preciso.

Xa daquela, a recuperación, posta en valor e transmisión do patrimonio inmaterial
determina un dos eixos de traballo dende a CNL, for dende o SNL for dende o CIOV.
A tradición oral, xunto coa toponimia son, fundamentalmente, as dúas direccións nas que
se orienta o labor neste cometido.
CENTRO DE INTERPRETACION DA ORALIDADE DE VIGO-CIOV
Como xa temos dito, o CIOV ten como obxectivo a tradición oral: a súa recollida, estudo,
transmisión e posta en valor. Asemade e para lle garantir futuro, comparte como obxectivo
a creación de novas e novos transmisores deste patrimonio: regueifeiras, contadores,
improvisadores...
Para cumprir con este obxectivo, o CIOV conta con cursos de formación e realiza
actividade dinamizadora para estender o coñecemento desta tradición por toda a nosa
xeografía.
FORMACIÓN
O CIOV organiza trimestralmente cursos impartidos por regueifeiros e contadores
profesionais, coñecedores da tradición e con ferramentas didácticas para o seu ensino.
• Regueifeiros/as
Este curso ten como profesor a Josiño da Teixeira, un coñecido regueifeiro, con ampla
experiencia. Bieito Lobariñas, Luís O' Caruncho, Pinto d' Herbón e outras regueifeiras e
regueifeiros colaborarán decote no desenvolvemento da actividade do CIOV.
• Contadores/as
O curso de contadores e contadoras conta coa profesional Ana Carreira como profesoracoordinadora. A maiores ten dúas profesoras máis, Paula Carballeira e Raquel Queizás.
Cóntase tamén con afamados contadores como Cándido Pazó ou Celso Sanmartín... cun
amplo coñecemento sobre o mundo das contadas e a improvisación.
• Slam
O pasado ano incorporouse o slam ao CIOV, nese momento con obradoiros e algunha
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actuación. Este ano contamos co curso ao nivel dos de narración oral e de regueifa. O
curso foi impartido por Silvia Penas, Jesús Andrés, así como as achegas de rapeiras e
rapeiros.
Na páxina web do SNL (snl.vigo.org) pódese consultar o programa destes cursos.
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).
Da formación de improvisadores xurdiu o pasado ano o Colectivo Lareta, colectivo que
agrupa o alumnado do CIOV dos cursos de Narración Oral.
DINAMIZACIÓN
Este piar do CIOV ten a mesma importancia cá 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.
Dentro dos programas “No Verán... un conto” e “No Nadal... un conto” desenvólvense
distintas actividades encadradas na programación do CIOV, como contadas,
regueifadas...
Actividades cos centros de ensino
Xunto con estas actividades e cursos de formación están aqueloutras actividades
formativas, 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.
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ACCIÓNS
• Obradoiros de regueifas
Os obradoiros foron ofertados para ESO, Bacharelato e FP e para 5º e 6º de 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. Para ESO e Bacharelato realizáronse 24 obradoiros e para
6º de primaria realizáronse 14 obradoiros.
•

Certame escolar de regueifas

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, que se realizou o 13 de marzo, 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.
Neste ano participou alumnado do IES de Vila de Cruces, xa que da man do seu profesor
Sechu Sende están tamén a traballar na improvisación.
Unha vez máis o IES San Tomé foi o centro con máis finalistas. Para este centro e para o
convidado (IES de Vila de Cruces) foron senllas regueifas... que arrecendían.
Actividades fóra dos centros de ensino
Como recollemos nesta memoria anteriormente, o CIOV desenvolve distintas actividades
dinamizadoras en prazas, locais de lecer... a maior parte delas dentro da programación de
“No Nadal... un conto” ou “No verán... un conto”.
En 2008 nacía o programa Duplo R co propósito de unir dúas manifestacións de
improvisación mais que parten de realidades ben distintas: a regueifa e o rap.
Por unha banda, buscábase achegar a tradición da regueifa á mocidade viguesa e por
outra achegar a lingua galega ao rap, unha realidade máis próxima á rapazada.
Durante estes anos desenvolvimos distintas actividades neste programa, dende concertos
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en salas do circuíto comercial ata festivais onde a cultura hiphop mesturábase coa
tradición oral das regueifas. Mesmo puidemos gozar de sás competicións entre
regueifeiros e rapeiros improvisadores, como este ano. Esta última foi a actividade que se
desenvolveu este ano. Xa foi explicada no apartado C.- Mocidade. Regueifeiros
improvisando rap e rapeiros improvisando regueifas. Cada un expoñendo os seus
coñecementos no mundo da improvisación, sempre coa lingua galega como vehículo.
Vehículo non só de expresión, senón tamén de lecer.
Imos cantar os reis
Na nosa tradición de Nadal percorríanse as casas da veciñanza na procura do aguinaldo.
Estes percorridos ían acompañados dos cantos de Reis, unha das nosas tradicións orais.
Nesta xornada coñeceremos esa tradición, as cantigas, ritos e costumes... Aprenderemos
como construír sinxelos instrumentos sonoros para acompañar os cantos.
O Quiquiriquí
Durante os Séculos Escuros da nosa lingua conservouse viva a nosa literatura grazas á
literatura oral. Unha das máis importantes manifestacións das que temos constancia desta
época foron as panxoliñas.
A través do CD “O Quiquiriquí” desenvólvese unha actividade onde se traballa a tradición
oral das panxoliñas, as cantigas de Nadal... con monicreques e xogos para atraer esta
parte da nosa cultura aos máis pequenos da casa.
Fóra destes programas, o CIOV realizou as seguintes actividades:
• Contadas do alumnado do Curso de Narración Oral en maio, na librería Andel e na
cafetería de Catro a Catro
• Slam, en maio no café Charenton
• Charla didáctica “praxis da improvisación en verso” do repentista cubano Alexis
Díaz, no IME, en abril
• Actuación de Alexis Díaz e o seu fillo Axel Díaz (repentistas cubanos) xunto con
Josiño de Teixeira e Alba María, no café de Catro a Catro, en abril
• Actuación de Sofía Maul (Madeira) “Explicação do Amor” no Catro a Catro, en
marzo. Esta actividade estaba integrada dentro do programa do Festival
Internacional de Narración Oral “Atlántica”
• Polo Día Internacional da Narración Oral, realizáronse dúas contadas do alumnado
do CIOV, en Detrás do Marco
TOPONIMIA DO VAL DE FRAGOSO
Un dos obxectivos da CNL é “Recuperar o patrimonio inmaterial galego” como
adiantamos. Dende hai anos, o SNL traballa neste sentido cun amplo programa de
actividades dirixidas todas elas a recuperar, transmitir e pór en valor o patrimonio cultural
inmaterial.
O CIOV traballa na transmisión e salvagarda da improvisación oral. O SNL dirixe
diferentes programas tendentes a recuperar e valorar a toponimia tradicional, como parte
esencial do noso ser colectivo.
Neste empeño a Universidade de Vigo é socia indiscutible, mais a colaboración de
diferentes comunidades de montes e asociacións veciñais foi e é (agardamos que o siga
sendo) elemento primordial.
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Hai xa 6 anos xurdiu o compromiso de recuperar a toponimia tradicional do municipio
vigués e darlla a coñecer á cidadanía, para transmitirlle este legado, mais tamén para lle
facer ver e coñecer todo o que a toponimia nos oferta da nosa historia como pobo, da
nosa entidade, do clima, do hábitat, da natureza doutrora... é dicir, da nosa historia como
pobo e da nosa lingua.
Xorde así Toponimia do Val de Fragoso, como realidade dende a cidadanía e ofertada a
esta, na que se dan a coñecer os topónimos das parroquiais viguesas, a súa historia, o
seu porqué, o que nos transmiten.
Neste ano 2015, completouse a recollida in situ das parroquiais de Candeán e Cabral,
mentres que Zamáns está por se completar. Asemade, as parroquiais de Comesaña e
Bembrive están sendo corrixidas por expertos en Toponimia da Uvigo. Mentres que o
volume correspondente a Sárdoma-Freixeiro está xa para se publicar.
Xa daquela, no vindeiro ano agardamos poder publicar 3 novos volumes da colección:
Sárdoma-Freixeiro, Bembrive e Comesaña.
Outro dos medios de divulgación do traballo realizado é o blog de toponimia que mantén o
SNL http://toponimiavigo.blogaliza.org

Cándido Pazó no café De Catro de Catro

Carteis de Cantos de Reis e do Quiquiriquí
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Imaxe de slam

Repentismo cubano

Contada de Avelino González

Regueifas na praza da Independencia
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Explicacións toponímicas en Cies e Ons
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CAPÍTULO III: PROXECCIÓN DA CONCELLARÍA DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, CURSOS, COLOQUIOS...
Tal como se recolle na normativa de aplicación á CNL, o Concello de Vigo ha de
“Promover a presenza do SNL e do CIOV nos foros de debate, simposios, seminarios ou
congresos que teñan como eixo a dinamización da linguas minoritarias e/ou minorizadas
en situación de anormalidade lingüística”
Xa daquela, esta presenza traduciuse ao longo do ano 2015 na participación
•

no Curso de Dinamización “Traballando en lingua. Mocidade e lingua... non
todo é fume!” que tivo lugar en Carballo os días 8, 9 e 10 de xullo.

Foi o XI curso de verán sobre dinamización lingüística organizado pola Universidade da
Coruña. Neste ano debateuse sobre a lingua e a xente moza. Debateuse sobre mudanzas
e afianzamentos lingüísticos na mocidade; presentáronse varios traballos, estudos,
propostas sobre que facer, por onde hemos de ir para non perder máis galegofalantes
entre a poboación máis nova sobre todo nos contextos urbanos... oíuse a voz das mozas
e mozos, as súas demandas, propostas e realidades
No marco deste curso, A CNL presentou o traballo que leva realizando coa regueifas nos
centros escolares como medio/ferramenta para atraer a mocidade cara á lingua de noso.
Concretamente a nosa participación versou sobre os obradoiros e os certames escolares
de regueifa.
•

Nos XVII Encontros de Normalización Lingüística, que tiveron lugar en santiago
de Compostela os días15 e 16 de outubro.

O Consello da Lingua Galega organizou estes XVII Encontros centrándoos nos traballos
de pesquisa e análises de datos que se están desenvolvendo arredor da mocidade e os
seus comportamentos lingüísticos.
A CNL participou nestes encontros na mesa redonda “A colaboración necesaria para
avanzar na normalización do galego: experiencias, análises e reflexións. O papel da CNL
centrouse na experiencia que ten no traballo cos centros escolares a través dos ENDL. O
título da súa intervención foi “Experiencias/necesidade de colaboración entre SNL e
ENDL”.
COMUNICACIÓN
•

Páxina Web: http://snl.vigo.org

Dende hai 6 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 coa cidadanía. 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
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toponimia do Val do fragoso, léxico de medicina galego-inglés, Plan de dinamización
lingüística de Vigo...).
No ano 2013, a páxina foi actualizada renovando a imaxe, para achegala mellor ao
público e facela máis atrainte.
•

Perfil de Facebok: Vigo en galego

O SNL creo a principios do ano 2013 un perfil na rede social Facebook. No noso perfil
achegamos información sobre as actividades que se van realizar, difundimos o noso labor
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. Este ano chegamos aos 2000 seguidores e decidiuse mudar o perfil persoal de
Vigo en galego cara a un perfil institucional. Deste xeito a información que achegamos no
facebook chega ás persoas seguidoras e a aquelas que non dispoñen de perfil nesta rede
social.
•

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 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.
• Canle youtube
Cóntase cunha canle de yutube onde están colgados vídeos creados pola Concellería.
Principalmente son vídeos de información sobre a toponimia da cidade.

CAPÍTULO IV: INTERLOCUCIÓN E COLABORACIÓN
O proceso de recuperación da lingua de noso ten que ser un proxecto compartido por
administración e sociedade. A normalización da lingua galega é un proceso cuxo principal
protagonista é a propia cidadanía viguesa e que o Concello de Vigo ha de promover e
apoiar.
Non podemos entender o futuro da lingua sen implicar a quen ha decidir sobre el; xa que
logo dende a CNL o que tentamos é facer partícipe á sociedade para que, véndose parte
sobranceira dos proxectos -e non só destinataria-, decida asumir a normalización como
proceso e meta propios.
Propiciamos así canles de comunicación e participación como xa indicamos (Consello
Social da Lingua, Comisión Cidadá de Normalización Lingüística...) mais no día a día do
labor que dende a CNL realizamos precisamos, contamos e propiciamos o diálogo social
e a cooperación efectiva do tecido social vigués.
Diálogo e cooperación con outras administracións, entidades, asociacións,
colectivos... e con outras áreas do concello. Colaboración para desenvolver proxectos
e actuacións puntuais tendentes a facer presente o uso da lingua galega como lingua
habitual en todos os planos da vida. Diálogo para asumir este proxecto como un proceso
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coral no que todas e todos temos a nosa responsabilidade e ofertamos o noso traballo.
Neste ano 2015, a CNL contou coa colaboración das concellarías de Cultura, Educación,
Participación Cidadá e Xuventude. Así o Verbum é lugar habitual para desenvolver
actividades dinamizadoras. A Biblioteca Neira Vilas colabora na realización de actividades
dirixidas ás cativas, mentres que dende Educación sempre se nos bota unha man para
proxectos onde a comunidade educativa é destinataria. Asemade, o Instituto Municipal de
Educación é sede permanente do CIOV. Nos centros cívicos adoitamos realizar accións
formadoras e dinamizadoras que nos permiten chegar a diferentes lugares do noso
concello.
A Universidade de Vigo (Área de Normalización Lingüística, Escola de Enxeñetía de
Telecomunicacións e Escola de Enxeñeiros de Minas) é piar sobranceiro para artellar e
despregar accións normalizadoras dirixidas tanto á poboación escolar como ao total da
cidadanía viguesa. Amais de colaborarmos na recollida, difusión e publicación do labor de
recuperación da toponimia viguesa.
Como xa mencionamos tamén, contarmos cuns centros de ensino tan dinámicos e
colaboradores, permítennos poder programar conxuntamente accións e actividades
destinadas á poboación escolar. A interlocución coa coordinadora de equipos de
normalización facilita unha canle de comunicación activa das nosas actividades.
No norte de levarmos as actividades a maior parte do termo municipal vigués, contamos
coa colaboración das asociacións veciñais e mais das de comerciantes. Programas como
No verán... un conto e No Nadal... un conto non poderían levarse a cabo sen a implicación
das asociacións de comerciantes das Travesas, do Calvario, Vigo Vello, Zona Centro
Rosalía de Castro, Navia e das asociacións veciñais de Valadares, Navia (Novo Vigo),
Comesaña (Nautilius), Casco Vello, A Miñoca...
A colaboración institucional está tamén presente no quefacer da CNL. Así, un ano máis,
contamos co Centro de visitantes das Illas Atlánticas.
E queremos facer mención da colaboración privada de establecementos, cafés, librarías,
que acollen as nosas actividades e que nos permiten levar a diferentes espazos non
habituais o labor da concellaría. Espazos onde decote se move a xente moi distinta e
onde propiciar contadas, charlas, actuacións, regueifas... fai que moitas persoas se
acheguen á lingua de noso dun xeito distinto.
E tamén o labor incansable do Instituto de Estudos Miñoranos e de ORAL de Galicia no
traballo arreo pola recuperación do patrimonio inmaterial.
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