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A administración municipal ten unha dobre responsabilidade respecto da 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, han de impulsar os poderes públicos, 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 cumprir non só os mandatos legais senón as demandas sociais -, e
no traballo cotián para 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 coa Resolución de Alcaldía de delegacións de
competencias (con data do 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.
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I. A CONCELLARÍA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Na Concellaría de Normalización Lingüística (CNL) están delegadas as funcións en
materia de normalización lingüística.
Consonte coa citada resolución os obxectivos que ha acadar son:
• Incrementar o uso e prestixio da lingua galega en todos os ámbitos e en todo o termo
municipal, para conseguirmos a normalidade lingüística
• Garantir os dereitos lingüísticos das e dos cidadáns
• Proporcionar recursos e apoios necesarios para a 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 complementen 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 aos 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 (apenas supera o 7%) . 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 na contorna rural.
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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
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 de Vigo: unha 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...); a
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 conta cun orzamento neste 2018 de
238.346,16 euros, se ben a contía destinada a acción normalizadora é de 136.300 euros,
manténdose o orzamento con respecto ao ano 2017. Daquela non se recuperou o
orzamento dende que no ano 2016 sufrira unha notable diminución, ao se reducir en
49.100 euros o capítulo 2 (+4), que xa se minguara noutros 44.000 euros con respecto
ao ano 2011, ano no que había un total de 252.000 euros para investir en dinamización
lingüística.
De cara a proxectar a acción normalizadora, e de acordo co propio decreto, a concellaría
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)
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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.
Na citada resolución de delegacións recóllese a necesidade de implicar os diferentes
axentes da cidade na normalización do idioma.
Conta cun órgano de participación e representación cidadá dende este ano 2018: o
Consello Municipal da Lingua (CML), que exerce 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
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) e o seu propio FACEBOOK (Vigoengalego).
1. A. 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 coa citada resolución
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.
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➢ 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... de 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.
1. RECURSOS DO SNL
•

Recursos humanos

O cadro de persoal deste servizo conta cunha técnica e unha administrativa fixas. Neste
ano 2018,e por acumulación de tarefas, a CNL contou cunha persoa máis de perfil
técnico.
•

Recursos materiais

O SNL posúe recursos materiais de seu entre os que queremos destacar o material
bibliográfico. Material que está ao dispor na biblioteca, cuxos fondos son prestados
tanto ao persoal municipal coma á cidadanía, colectivos como centros de ensino,
asociacións veciñais, culturais... 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...
Os recursos poden consultarse na web da CNL
•

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 o labor ofertado e realizado (actividades,
cursos, programas...). Asemade, sobre recursos lingúísticos, lexislación, toponimia,
material para traballar nas aulas (unidades didácticas, fichas, programas)... Conta tamén
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. Tamén
engadimos un apartado para solicitar información das actividades da concellaría.
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.
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2. FUNCIÓNS DO SNL
Analizamos as funcións, e así mesmo, o traballo desenvolvido polo SNL atendendo ao
labor interno (na propia administración e empresas concesionarias) e externo (cara á
poboación); asemade ao traballo orientado á formación e asesoramento lingüístico, e
cara á dinamización da lingua propia de Galicia.
•

Formación

O artigo 14.1. da OMNL 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 escrito, en igualdade co castelán e de acordo coa
natureza do seu posto de traballo.” Xa que logo, todo o persoal ao servizo desta
administración ha de estar habilitado para utilizar as dúas linguas oficiais en igualdade
de condicións, tanto na escrita como no oral.
Esta premisa deixa de manifesto que é o propio persoal do concello quen é responsable
da calidade lingüística das comunicacións realizadas, aínda que o SNL será o encargado
último, mais non o único. Tamén deixa entrever cal ha de ser un dos labores principais
deste servizo: a formación. Polo tanto deberá 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 da Área 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.
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 aos principios establecidos e de cara a garantir o dereito
das e dos cidadáns a 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 referido decreto de delegacións establécese que se ha de “Propoñer para a súa
inclusión na RPT (Relación de Postos de Traballo) os perfís lingüísticos necesarios para
cada un dos postos de traballo”.
Daquela hai máis que suficiente material para pórse a traballar e posibilitarmos a súa
aprobación e inclusión na RPT. A día de hoxe só se “perfilan” as probas de lingua galego
no acceso aos postos de traballo nesta administración.
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...
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Ademais dende o SNL ofértase información telefónica, presencial e 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 da política e da planificación lingüísticas, xunto co seguimento e
cumprimento da lexislación lingüística.
Na actual páxina web creouse un apartado de asesoramento directo “SNL responde”
onde o usuario ou usuaria da web pode formular a súa dúbida e enviala directamente
nun formulario habilitado para o dito fin. As dúbidas son respondidas nun prazo non
superior a 48 horas.
•

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 de conformidade coa lexislación neste eido, e respecta os
acordos plenarios así como as recomendacións da UNESCO ao respecto.
•

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
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coordinar redes de traballo para fomentar o uso e coñecemento do galego entre a
poboación.
Viñamos establecendo reunións trimestrais cos equipos de dinamización e normalización
dos centros de ensino á que asistían unha media de 80 centros de ensino. Mais en 2018
no se celebrou ningunha ao se reestruturar o traballo da CNL e xa non levar a cabo unha
acción tan puntual e coordinada cos centros de ensino como se viña facendo.
Como xa adiantamos, e falaremos máis adiante, creouse o Consello Municipal da
Lingua, froito da fusión de dúas entidades existentes anteriormente: a Comisión Cidadá
de Normalización Lingüística e mais o Consello Social da Lingua.
O labor de achegamento, coñecemento, promoción e difusión da lingua de noso que
realiza o SNL ten como fundamental destinataria a colectividade cidadá viguesa, mais
achegándose por sectores e mesmo treitos de idade, por sabermos que son diferentes
as circunstancias polas que han ser distintas as accións e tamén os obxectivos que se
pretenden.
Estas actuacións están artelladas en programas dinamizadores que levan, algúns,
desenvolvéndose dende xa hai anos e que están dando os resultados formulados (aínda
que devagar).
No desenvolvemento deste traballo de dinamización queremos destacar:
• A demanda por parte do público destinatario, sexa este sectorial (alumnado
que demanda 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 persoas destinatarias.
• 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, destacamos a implicación doutras áreas do concello e de colectivos. 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.
1. B. 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 Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo
(CIOV).
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O Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo 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 transmitir e aglutinar novos xeitos de
improvisación oral na nosa lingua propia.
O CIOV carece de recursos materiais propios, así como de persoal de seu. A súa
programación, así como o traballo que desenvolve, son artellados polo Servizo de
Normalización Lingüística.
O CIOV ten como sede central o Instituto Municipal de Educación (camiño do Chouzo,
núm. 2), no que se imparten as aulas semanais e outras actividades formativas máis
puntuais. Asemade, outros espazos espallados pola xeografía do noso concello
desenvolven actividades dinamizadoras.
Os obxectivos principais deste centro son:
• Formar improvisadores e improvisadoras, novas e novos regueifeiros, contadores e
contadoras de historias, mais tamén de coñecedores e coñecedoras da tradición oral
galega e das modernas representacións da oralidade.
• 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.

Funcións 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, e 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.
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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.
1. C. CONSELLO MUNICIPAL DA LINGUA
Neste ano 2018 o Consello Social da Lingua (CSL) e a Comisión Cidadá de
Normalización Lingüística (CMNL) integráronse nun único órgano consultivo e
participado: o Consello Municipal da Lingua, fusión que fora aprobada por cadanseu
plenario xa no ano 2015, mais que non chegou a materializarse até este ano 2018.
Comisión e Consello Social realizaron unha reunión conxunta en abril deste ano, onde
se acordou a súa disolución en favor dunha única entidade consultiva e participada e na
que se aprobou, inicialmente, o seu regulamento. No mes de outubro constituíse
formalmente o Consello Municipal da Lingua, ao tempo que se aprobou definitivamente o
regulamento, a relación de entidades que forman o plenario, así como a vicepresidencia
e a comisión permanente.
O Consello Municipal da Lingua (CML) é o órgano que o Concello de Vigo ten para o
seu asesoramento, consulta e participación cidadá na política e planificación lingüística,
até acadar que a lingua galega sexa coñecida e utilizada decote pola cidadanía viguesa.
Nel están representadas as distintas entidades que representan a cidade nos distintos
eidos (deporte, industria, comercio, asociacionismo, cultura, empresa...). Están tamén
representados os partidos políticos e sindicatos...). Entre as súas funcións podemos
salientar a de elaborar e emitir informes sobre a situación sociolingüística no Concello de
Vigo, impulsar accións dinamizadoras da lingua galega en todos os planos da sociedade,
e potenciar a coordinación entre as institucións, entidades e colectivos que traballan a
prol da normalización da lingua propia de Galicia.

II. ACTUACIÓN DA CONCELLARÍA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Dende a CNL desenvólvese o labor normalizador coa finalidade de acadarmos os
obxectivos perseguidos polo concello:
•
•
•
•
•

Incrementar o uso e prestixio social 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 noso 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
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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 até se
converter en programas anuais. Estes programas presentan diferentes actividades
perfiladas conforme o obxectivo perseguido e o público destinatario.
Atendendo ao público destinatario, unha maior porcentaxe do traballo da CNL ten como
público destinatario a poboación 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.
Alén disto, sempre encetamos novos camiños para incidir noutras áreas de traballo;
camiños que van devagariño, con accións puntuais que se deseñan, realizan e avalían.
Nesta avaliación faise unha valoración conxunta entre persoas destinatarias, promotoras
e o propio persoal da CNL.
Os sectores estratéxicos nos que nos detemos con maior fincapé neste 2018 foron:
Ensino
Comercio
Asociacionismo
Patrimonio inmaterial
E por sectores da poboación dirixímonos maiormente a:
Infancia (familias)
Mocidade
Poboación adulta
As directrices estratéxicas que guiaron o noso traballo procuraron:
➔ Vincular a lingua galega ás actividades ofertadas desde os centros de ensino.
➔ Implicar as familias nas actividades de promoción da lingua galega.
➔ Aproveitar o potencial da oferta musical, deportiva e de ocio da cidade para
incorporar o galego ás actividades e accións dirixidas á mocidade.
➔ Aproveitar as posibilidades que ofrece a estrutura xuvenil da cidade para gañar
galegofalantes entre a mocidade.
➔ Valorizar o tecido asociativo comprometido coa promoción da lingua como actores
dinamizadores do proceso de implicación do conxunto do asociacionismo.
➔ Sensibilizar a estrutura asociativa do sector socioeconómico para o deseño de
accións de promoción do galego.
➔ Promover a presenza da lingua nos momentos de cambios de imaxe corporativa
na oferta de novos servizos e produtos.
➔ Implicar o tecido asociativo máis sensibilizado co proceso de normalización
lingüística no desenvolvemento de actividades de promoción do galego.
➔ Sensibilizar respecto da riqueza patrimonial inmaterial, do seu valor, da
necesidade da súa recuperación, da posta en valor e transmisión para
recuperarmos a lingua de noso e legala a xeracións vindeiras, garantindo o seu
presente.
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Os obxectivos que perseguimos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 os recursos e a 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 á 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 2018.

1. PROGRAMA DE FORMACIÓN
A Concellaría de Normalización Lingüística oferta accións formativas dende o SNL e
dende o CIOV.
A. LINGUA

Achégate ao galego (curso para se iniciar no e co galego)
Curso de 40 horas dirixido a persoas, de dentro e fóra de Galicia, sen apenas
coñecementos do idioma, que procuran formación para se iniciar na lingua galega e
acadar unha competencia básica no uso do galego estándar.
O obxectivo primordial deste curso é familiarizarse coa lingua galega dun modo práctico
e dinámico, dotando o alumnado dos recursos necesarios para desenvolver as
habilidades lingüísticas básicas (escoitar, falar, ler e escribir), que lle permitan satisfacer
as súas necesidades de comunicación máis primarias.
Mediante a exposición directa na aula a un uso vivo do idioma, fomentaremos a
participación activa do alumnado, concentrándonos nas dificultades da aprendizaxe,
para resolver as principais dúbidas coas que acotío se enfrontan os usuarios do galego.
Debido á grande demanda e ao éxito deste curso, este ano fixemos dúas convocatorias:
- Nivel básico. Febreiro-abril: participaron 37 persoas, provenientes de diferentes
países e de distintas zonas do estado español.
- Nivel 2. Outubro-novembro: participaron 20 persoas e tiveron que quedar outras
tantas en lista de agarda.
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A redución de asistentes debeuse a unha necesidade operativa, para facer máis factible
a participación do alumnado nas aulas e mellorar o seu aproveitamento. Estes cursos
teñen a Ana Vázquez Facchini como profesora.

Moito por dicir (obradoiro para elaborar textos informativos)
O obradoiro está destinado a persoas adultas, especialmente a aquelas que forman
parte de asociacións veciñais, entidades deportivas e culturais, ANPAS e calquera
entidade que desenvolva tarefas de comunicación. Estrutúrase en 8 sesións de 2 horas
cada unha (16 h en total), que se celebraron os martes e xoves, de 18.30 a 20.30 h, na
aula de informática do edificio Carreras (antiga reitoría) en novembro e decembro. Foi
impartido por Xabier Xil Xardón.
A metodoloxía foi eminentemente práctica para facilitar ás persoas participantes a
posibilidade de elaborar os seus propios textos de carácter informativo (notas de prensa,
artigos, reportaxes e artigos de opinión), para comunicar de xeito máis efectivo.
Foi a primeira vez que ofertamos este curso, e foron 12 as persoas que asistiron (16
eran as prazas posibles ao termos unha aula con igual número de ordenadores), o que
cubriu satisfactoriamente os obxectivos marcados para este inicio dunha nova andaina
formativa.

Medio e natureza (cursos para se achegar á lingua dende o medio)
Dende hai ben de tempo a CNL oferta un programa de formación que xira ao redor do
medio e mais do patrimonio. Uns cursos de “etnolingüística” xa que nos achegamos ao
patrimonio dende a lingua galega e a esta dende aquel. Viñamos ofertando cursos ao
redor da auga, tanto auga doce (O curso da auga) como auga salgada (Chegou o mar á
ribeira).
Tras anos ofertando estes dous cursos, consideramos que cumpría aumentar a oferta
con novos cursos nos que a natureza marcaría o ritmo desta acción formativa.
Consideramos mesmo establecer un calendario formativo de “etnolingüística” por
estacións e consonte coa natureza. Xorde así a idea duns cursos cíclicos nos que se
traballaría a lingua dende a literatura, a cultura, o patrimonio material... nos que
achegariamos tamén obradoiros (realizar cremas con herbas, bebidas, aceites...), crear o
noso propio herbario... ao tempo que ampliamos o coñecemento da lingua, da tradición
oral, damos pautas para redactar textos...
Establecemos o seguinte calendario que se fará realidade neste 2019:
Xaneiro-febreiro: auga salgada, con obradoiros onde as algas teñen papel
fundamental, e cunha saída a un areal.
Marzo-abril: auga doce, con obradoiros nos que se traballe con materia
proveniente dun bosque de ribeira, e con saída a un río-regueiro e muíños.
Maio-xuño: serían as herbas que neste momento atopamos no campo, nas
veigas, ao carón dos regatos as que dan pé a este obradoiro. Loxicamente, as
herbas de San Xoán e a Noite do solsticio terían papel sobranceiro. A saída
programada é para recoller as herbas do cacho e o obradoiro unha crema ou
aceite con algunha destas herbas.
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Outubro-novembro: son as árbores e a plantas as protagonistas e punto de
partida deste curso, que ten o seu propio obradoiro e saída a un bosque
autóctono.
Neste ano 2018, ofertamos un curso de auga doce e mais un obradoiro de plantas e
árbores.
•

Curso de auga doce

É un curso onde a auga (río, regato, lagoa...) é o fío condutor, o guieiro para
achegarmos á lingua galega e ao noso patrimonio material e inmaterial. É un outro xeito
de se achegar á lingua, pensado para quen quere ampliar o seu coñecemento e cultura
galega e tamén do propio concello vigués. Ao tempo, “O curso da auga” oferta
coñecemento sobre o bosque de ribeira, patrimonio ao redor da auga doce, cantigas,
oficios... Apréndese novo vocabulario, coñécense lendas, historias, toponimia...e
descóbrese a lingua a través da auga.
Ten unha duración de 20 horas e está complementado cunha unidade didáctica
elaborada ad hoc. Ao finalizar realízase unha saída a un muíño. Percorrido e visita que
se realizan coa colaboración de asociacións veciñais, buscando un achegamento sobre
o terreo máis familiarizado e guiado; son guiados polo profesor do curso, unha persoa
experta no medio e xente da asociación veciñal.
Este ano realizouse soamente o “Curso de auga doce”, impartido por Xabier Xil Xardón.
Tivo lugar na Oficina Municipal de Distrito de Bouzas – Casa Patín, entre os meses de
febreiro e marzo.
O obxectivo deste curso é perfeccionar as habilidades sociais, orais e escritas en galego,
centrado na cultura material e inmaterial vencellada á auga. Traballáronse textos de
diferentes eidos de coñecemento como as ciencias ambientais, a bioloxía, a antropoloxía
ou a literatura, co obxectivo de ampliar vocabulario e fomentar o emprego do galego
vencellado ao desfrute e coñecemento da contorna natural do noso concello.
A actividade completouse coa saída “Percorridos do curso de auga”, que nesta ocasión
visitou os muíños de Matamá, o 14 de abril. Estivo tamén aberta a persoas que non
fixeron o curso e houbo unha grande participación.
•

Obradoiro de plantas e árbores

Alentadas pola grande acollida que teñen sempre as charlas e obradoiros sobre as
herbas de San Xoán e os cursos da auga, consideramos achegar novas ofertas
formativas semellantes. sempre cunha saída para coñecermos in situ o que estamos
aprendendo nos obradoiros.
Son cursos para achegar o noso medio natural á cidadanía a través da lingua, pescudar
nos nosos recursos naturais e concienciar sobre a necesidade da súa conservación.
Alén diso, aprenderemos a recoñecer as especies máis frecuentes no noso hábitat
natural, a saber os seus nomes en galego e a utilizar as súas potencialidades como
recursos para a saúde, para a cociña, para o corpo...
Como adianto ao primeiro curso ofertado sobre plantas e árbores achegamos unha
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charla introdutoria e un obradoiro, celebrados no mes de decembro na Casa da
Xuventude, destinada a maiores de 16 anos. A escolla da Casa da Xuventude para
desenvolvelo foi porque nela, no seu horto e na súa horta, tiñamos ben de plantas para
comezar traballar. A seguir ofertouse un curso de 20 horas de duración impartido por
Faia, Educación Ambiental, curso que se cerra coa correspondente saída pola
carballeira da Guía e arredores.
B. OUTROS CURSOS

Aliteraclara (obradoiro de escrita creativa)
Os cursos de escrita creativa para público adulto, “Aliteraclara”, están impartidos pola
escritora Clara de Roxo. Nestes cursos búscase que o alumnado coñeza os elementos
para dar forma a un texto a través de pequenos textos de autoras e autores de estilos
diferentes para facer unha lectura crítica sobre eles. Elaboran textos literarios propios en
cada sesión, aprendendo a 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, e apréndese a desbotar o que non é bo durante a
creación literaria.
No mes de marzo realizouse un primeiro de iniciación (20 horas), no Centro Municipal de
Distrito de Casco Vello, e participaron 22 persoas; e en outubro fíxose, no mesmo lugar,
outro curso de perfeccionamento con moi boa acollida.

Obradoiro de creación e interpretación poética
Realizouse este obradoiro entre maio e xuño, destinado a maiores de 16 anos e
impartido por Silvia Penas. O obradoiro estruturouse en dúas partes diferenciadas:
Creación de textos poéticos (4 horas): para facer un repaso pola poesía oral galega, a
composición individual e colectiva de textos poéticos, procurar formas de creación, ideas
e xogos para conseguir resultados na escritura automática e na improvisación oral de
textos poéticos.
Lectura e interpretación (4 horas): para aprender técnicas e exercicios básicos para un
quecemento vocal, tratar de dominar a expresión facial e corporal, o ton e a
interpretación oral.
Tivo lugar no IME (Instituto Municipal de Educación), cunha asistencia de 12 persoas.

Obradoiro de slam
O slam é un torneo onde diferentes poetas presentan os seus versos en épicos recitados
baixo a atenta ollada dun xurado formado por cinco persoas seleccionadas ao chou
entre o público. O formato do torneo está inspirado no boxeo: faise por roldas, onde cada
poeta ten tres minutos para ler o seu poema. O slam é un tipo de recital que envolve o
público e abre o micrófono a calquera persoa que escriba poesía, por iso é máis
dinámico e entretido que os recitais tradicionais.
Para iso desenvolvéronse ferramentas para achegarnos á composición de textos
propios: humorísticos, líricos, épicos, clásicos... Ler e interpretar textos poéticos, educar
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a voz e experimentar coa música.
Celebrouse o 22 de maio no IME (Instituto Municipal de Educación) e nel participaron 15
persoas; tamén foi impartido por Silvia Penas.

Obradoiro de teatro improvisado
Neste obradoiro de improvisación empregamos a creatividade teatral como recurso para
fomentar a normalización da oralidade en galego como lingua de cultura e de ocio, para
o que contemplamos dúas liñas de accións:
➢ Incorporación de textos da literatura dramática galega contemporánea
➢ Emprego da lingua como pauta nos xogos teatrais e nas improvisacións
Alén diso, trátanse tamén unha serie de principios propios do teatro, bases específicas
das artes escénicas, que se traballan dende un punto de vista eminentemente lúdico.
Houbo un obradoiro introdutorio (10 horas) que se desenvolveu no mes de outubro,
impartido por Manu Polo, e que terá continuidade en 2019, cun curso con máis horas de
formación e que remata cunha representación improvisada por parte do alumnado.
E a oferta de formación común cos anos académicos está nos curso de improvisación en
verso e de narración oral.

Cursos de narración oral
Este curso está estruturado en tres bloques, impartidos por cadansúa profesora: Ana
Carreira Varela, Paula Carballeira e Raquel Queizás. No ano 2018, desenvolvéronse os
bloques II e III do curso 2017-18 e o bloque I do curso 2018-19.
O primeiro destes bloques, impartido por Ana Carreira, versa sobre A DRAMATURXIA
DOS CONTOS. QUE CONTAR E COMO CONTAR, e incide nas fontes, na
funcionalidade da narración oral, a asimilación da tradición oral como patrimonio e a
estética: entretemento, o xénero e a transgresión dos xéneros, técnicas para a
composición e os elementos compositivos.
Paula Carballeira é a docente do segundo bloque: REINVENTAR A TRADICIÓN, que
incide na posibilidade de partir do antergo, da estrutura e da simboloxía dos contos
tradicionais como potenciais aliados das persoas que se adican á narración oral no
século XXI, unha época onde se mira máis cara ao futuro que cara ao pasado.
Trabállanse aspectos como os referentes (a memoria individual e a colectiva), a
fabulación e a confabulación, a herdanza cultural, ou como seleccionarmos historias
(vixencia temática, impacto emocional, empatías…). Tamén o conto tradicional e os seus
elementos no s. XXI (personaxes. Seguimos tendo heroes/ heroínas?; argumentos e
temas. As teimas…), espazos de narración, música e ritmo das palabras...
O terceiro bloque corre por conta de Raquel Queizás: BRINCAR COAS LENDAS.
Céntrase na figura da narradora ou narrador quen ha de ter moitas ganas de contalo,
ten que sentir a necesidade de comunicalo e crear un mundo de imaxes nas que
mergullarse. Terá que somerxerse na memoria para recrear momentos vividos ou
recreados que queremos compartir para que nos axuden a evocar un clima máxico a
hora de comezar a narrar.
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Como clausura do curso realizáronse dúas sesións de contos infantís, para público
familiar, celebradas no Verbum o 9 e o 10 de xuño: ‘De conto en conto’ e ‘Canto conto’.

Curso de improvisación oral en verso
Rematou este curso que viña desenvolvendo dende outubro de 2017 ata xuño de 2018,
impartido por Josinho da Teixeira. En outubro comezou un novo curso, que ten como
principal novidade a presenza de Quique Estévez (ex-alumno do CIOV) como profesor
neste inicio de andaina regueifeira.
Este curso quere dar a coñecer a poesía oral improvisada en verso, aumentar as
competencias e fomentar as actitudes para a improvisación, a actitude creativa, e o
desenvolvemento da memoria. Aumentar as competencias lingüísticas e escénicas na
expresión oral e na dimensión lúdica da lingua e, por suposto, conseguir ao seu remate
que o alumnado sexa quen de improvisar en verso.
O curso ten unha parte teórica na que se traballa sobre a orixe e evolución da poesía
oral improvisada, a improvisación oral no mundo, o proceso de creación da poesía
improvisada, a literatura oral en Galicia, coplas populares galegas, manifestacións
populares de carácter oral e improvisadas... E poñemos o acento tamén na relación
entre a improvisación tradicional con outras formas actuais de carácter urbano. Na parte
práctica trabállanse melodías, rimas, ritmo con xogos de palabras, versos, poemas...
Vemos satisfactoriamente como alumnado do CIOV vai abríndose camiño ben como
regueifeiras/os, ben como contadoras/es de historias. Ao longo destes 5 anos de
formación temos xa alumnado que de xeito individual ou colectivamente están xa
traballando na narración de contos, regueifando ou mesmo como profesorado impartindo
obradoiros de regueifas pola nosa contorna ou noutros concellos.

2. ASESORAMENTO E INFORMACIÓN
O traballo de asesoramento céntrase, fundamentalmente, na corrección de textos,
especialmente aqueles que teñen proxección exterior e que abranguen sectores ou
propostas estratéxicas, como poden ser a candidatura das Illas Cíes como ben natural
Patrimonio da Humanidade. Ademais revisáronse e corrixíronse infinidade de textos e
documentos que formaban parte de exposicións das distintas concellarías, como o caso
da exposición sobre Jules Verne.
E tamén o asesoramento personalizado a través de consultas telefónicas ou a través do
correo electrónico dos distintos departamentos e áreas municipais.
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 United nations group of experts on geographical names. grupo
de expertos que adoptan criterios universais sobre o nome de lugares, recomendacións
para os gobernos verbo da oficialización e conservación.
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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 organismos 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, de salvagardar parte do noso legado e
transmitírllela ás xeracións vindeiras.
Neste ano 2018, o SNL realizou dous amplos traballos de información e asesoramento
ao respecto da toponimia viguesa.
RUEIRO MUNICIPAL
Entre as tarefas diarias de corrección e asesoramento cómpre destacar un traballo de
revisión do rueiro municipal realizado por petición do do Departamento de Administración
Electrónica.
Na revisión do extenso rueiro de Vigo traballouse cun ficheiro de datos enviado dende o
citado departamento e sobre el incluíuse unha nova columna denominada ‘Nome
completo – proposta do SNL’, onde se foron escribindo as denominacións completas
(incluída o conector, inexistente na maioría dos nomes facilitados. Por exemplo: Camiño
do Abade, no canto de *Camiño Abade).
Marcáronse aqueles topónimos nos que había que reparar especialmente, por estaren
mal escritos ou con erros ortográficos, e salientáronse outros que cumpría revisar, ben
por teren unha forma dubidosa ou ben por parecer formas erradas, aínda que fixadas no
nomenclátor.
Para realizar esta revisión e corrección, consultáronse as seguintes fontes:
•
•

O rueiro do Concello de Vigo publicado na web municipal:
http://hoxe.vigo.org/conecenos/rueiro.php?lang=gal)
A microtoponimia de Vigo tirada da base de datos do PTG (Proxecto de
Toponimia de Galicia).
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A documentación interna das diversas recollidas de toponimia realizadas na
parroquias de Vigo e os respectivos informes emitidos.
Os libros editados pola Concellaría de Normalización Lingüística na colección
“Toponimia do Val de Fragoso” (Coia, Lavadores, Beade, Freixeiro e Sárdoma, e
Comesaña).
Consultas con especialistas en toponimia e persoas que fixeron os traballos de
campo (aínda que non se puido obter información completa de todos os termos
dubidosos).

•
•

•

Despois desa primeira revisión e a corrección inicial, solicitouse información acerca de
algúns topónimos dubidosos e está pendente unha reunión conxunta co persoal que se
encarga de actualizalo para emendar posibles erros ou omisións.
INFORME SOBRE A TOPONIMIA VIGUESA
A Xerencia Municipal de Urbanismo solicitoulle ao Servizo de Normalización Lingüística
un informe verbo da “correspondencia dos topónimos municipais cos utilizados no Plan
básico autonómico”(PBA). Informe que nos permitiu contrastar as distintas fontes das
que dispomos na CNL para avanzar na normalización da toponimia do noso concello e
artellar un estudo comparativo entre estas, ao tempo que detectar lagoas, erros e
dúbidas verbo dos topónimos.
FONTES
Consultáronse as seguintes:
•
•

•

•
•
•
•

Nomenclátor de Galicia. Toponimia oficial das provincias, concellos, parroquias
e lugares. 2003
Relación de toponimia das parroquias de Vigo e os respectivos informes. 20032005. Este traballo é froito do convenio entre a Xunta e o Concello de Vigo (ano
2003) para estudar, corrixir e fixar a toponimia menor; coordinado polo SITGA e
mais pola Comisión de Toponimia. Mais é un traballo inacabado e incompleto ao
non se responderen a dúbidas que se recollían nos informes previos do que
cumpriría completar. O Concello, pola súa banda, e sendo consciente dese labor
pendente comezou coa recollida e tratamento da toponimia viguesa na colección
“Toponimia do val de Fragoso”
Toponimia do val de Fragoso. Tomos publicados: Coia, Lavadores, Beade,
Sárdoma-Freixeiro e Comesaña; así como Bembrive e Candeán que serán
publicados neste vindeiro ano 2019
Relación de topónimos sen traballar no estudo etimolóxico: Zamáns e Teis.
Relación de núcleos de poboación existentes, agrupados por parroquias do
estudo previo para a realización do PXOU
Relación de barrios agrupados por parroquias do Servizo de Estatística
Publicacións:
- “O nome dos lugares. Saiáns”, de Gonzalo Navaza (2011)
- “Os nomes da terra de Vigo. Estudo etimolóxico”, Gerardo Sacau (1996)
- “Os outros vigos. Coruxo”, de Xerardo Dasairas
- Toponimia de Galicia: www.toponimia.xunta.es/gal
- Toponimia de Valadares: www.valladares.gal

Asemade, en certas parroquias tivemos que realizar chamadas a informantes para
solucionar algunhas dúbidas.
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PUNTO DE PARTIDA
Partiamos, xa que logo, dunha base de estudo non equilibrada, xa que tiñamos
parroquias moi traballadas, outras das que só había a información do ano 2005 e outras
con traballos incipientes. Asemade, cómpre ter en conta as grandes transformacións
no e do terreo. O que noutrora eran veigas hoxe poden ser urbanizacións (xa daquela,
asentamentos) polo que os traballos de 2005, se callar xa non recollían a realidade
actual.
E por último temos que indicar que os nosos coñecementos sobre “agregados urbanos”,
“resto de núcleo”, “ámbito exterior”, “parroquia principal”, “barrio”, “lugar” “aldea”, “resto
de aldea”... etiquetas que aparecían xunto cos diferentes topónimos (e non sempre a
mesma dependendo da fonte administrativa da que se tratase) levábanos a non
sabermos apreciar con exactitude cando unhas casas agrupadas se poden cualificar
dalgún destes xeitos e cando non.
Ao tempo, na división por “parroquias” hai xa discrepancias de partida entre as fontes ,
que nuns casos se consideran “parroquias tradicionais” e noutros divisións do terreo
máis arbitrarias e actuais, que non sempre se corresponden. Precisamente o SNL parte
destas divisións territoriais tradicionais para traballar polo miúdo o estudo toponímico.
Obvio é que aquelas parroquias con traballo de recollida, estudo e corrección da
toponimia permitíronnos fiar máis fino, tanto nas correccións que achegamos como á
hora de situar os lugares e documentalos. Estas publicacións ofrecen traballo de campo,
confrontado con documentación histórica e actual, e corrección toponímica e lingüística.
Como exemplo para ilustrar un caso destes velaí este da marxe dereita da Gran Vía
baixando cara ás Travesas:
Hai moitos topónimos tradicionais que desapareceron por mor dos cambios sufridos por
esta zona (enorme urbanización) e por lle “bautizar” ás rúas xurdidas desta actuación
urbanística con nomes seriados: provincias ou pintores, por pór un par de exemplos.
Cando se quixeron conservar... localizáronse mal (ex. “Rúa do Regueiro” entre a actual
praza da Independencia e a Gran Vía, mentres que o topónimo realmente se refería á
zona limítrofe co actual hospital Nicolás Peña). Curioso é que este “Barrio do Regueiro”
para algunha fonte está en “Vigo” (entendemos Vigo centro).
Asemade, vemos que se resucitan topónimos, caso de POUSAFOLES, mais sen criterio
territorial e/ou xeográfico, xa que sen exactitude á hora de localizalo.
Isto lévanos a considerar que se parte de dividir a realidade de xeitos diferentes o que
trae consigo bailes de topónimos, malas localizacións, cambios de denominacións...
METODOLOXÍA
Realizamos unha ficha por parroquia, onde se recolleu o número total de topónimos
reflectidos nas distintas fontes. Ademais, indícanse e coméntanse os topónimos que
presentan discrepancias entre os textos traballados (ausencias, grafías, presenza de
artigos, determinantes...).
Cada ficha recolle o nome da parroquia (sen santo ou santa) e referencia do PBA e faise
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notar a etiqueta baixo a que aparecen os topónimos, así como as discrepancias, se as
houber, entre o xeito de etiquetar o mesmo topónimo as distintas fontes.
Para o estudo partimos da relacionan do PBA. Nos cadros de confrontación dos
topónimos estes aparecen en primeiro lugar en letra negra e redonda. O resto de
topónimos que poden aparecer noutras fontes figuran en negra e cursiva. Recollemos,
como xa dixemos, aqueles lugares que se denominan-intúen “como habitados”, sen
sabermos nós o criterio para poñer as lindes de “entidade de poboación” ou non.
No cadro resultante de cada parroquia móstranse as diverxencias de etiqueta e de
denominación.
Preséntase o traballo de 22 “parroquias”: Alcabre, Beade, Bembrive, Bouzas, Cabral,
Candeán, Castrelos, Coia, Comesaña, Coruxo, Cidade central – A Florida,
Freixeiro, Lavadores, Matamá, Navia, Oia, Saiáns, Sampaio, Sárdoma, Teis,
Valadares e Zamáns.
CORRECCIÓNS
O traballo do SNL, amais de inventariar e contrastar os topónimos, foi un labor de
corrección para a súa pretendida fixación por parte de administración. Corrección
ortográfica e gramatical (grafía, presenza ou non de artigos, xénero, flexión de número...)
Determinar o grao de fixación dun topónimo non sempre foi posible facelo, xa que non
contamos con fontes fiables suficientes para levalo a cabo. Xa que logo, en caso de
dúbidas, erros ou discrepancias, o SNL presenta unha proposta.
Asemade, e xa de estarmos neses mesteres... tamén indicamos aqueles topónimos
referidos á rede viaria (rúas, camiños, avenidas...)que, aténdonos ás fontes consultadas,
cumpriría corrixir.
CONCLUSIÓNS
O traballo realizado permitiunos chegar a concluír que se precisa a recollida exhaustiva,
documentada, xeo-referenciada, contrastada, e corrixida para a súa estandarización e
aceptación polas diferentes administracións e, xa que logo, para a súa divulgación e
para procurar a súa total normalización.
Esta necesidade debe contribuír a evitarmos situacións como a presente na que un
mesmo topónimo pode aparecer, dependendo de que fonte (administrativa) se consulte,
nunha ou noutra parroquia, cunha ou con outra etiqueta, con/sen artigo, grafado con b/v,
acentuado ou non, ou mesmo con acentuación diferente... Aparecen topónimos como
”barrio de Povisa” que non nos parece axeitado, como tampouco outros moitos que se
corresponden a denominacións modernas que ocultan topónimos tradicionais...
Xa que logo, ben está o labor que se realizamos de traballo de campo, investigación,
corrección... cómpre tamén a súa aceptación, consenso entre as administración, e
corrección para a súa fixación na cartografía e demais documentación administrativa.
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3. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA
A. Mocidade e Infancia
Sabemos que a mocidade e a poboación infantil son piares importantes na recuperación
da nosa lingua, tanto na recuperación de falantes como de espazos de uso. Hoxe en día
a nosa cidade ten un moi baixo índice de falantes de galego nestes sectores, aínda que
estes últimos demostren unha gran competencia lingüística e mesmo sexa o sector da
poboación que máis accións normalizadoras da lingua de noso demanda. O traballo da
CNL está centrado en poñer freo á perda de falantes nesta etapa, dirixindo os esforzos,
principalmente, a gañar novos falantes de galego e novos espazos de uso para a nosa
lingua.
Estas etapas da vida son un momento clave para atraermos novos falantes, xa que
logo, centramos boa parte do noso traballo e esforzo económico en deseñar accións
destinadas a nenos e nenas e rapazada.
Partimos dunha realidade sociolingüística máis que preocupante, xa que Vigo é a cidade
que presenta os peores rexistros de galego falantes nestes sectores: perda de
galegofalantes alarmante. Mais temos uns datos que nos ofrecen certa “esperanza”:
actitude positiva cara ao galego e demanda de actividades normalizadoras do uso da
lingua propia en diferentes ámbitos. Sumamos tamén os datos recollidos na nosa
experiencia destes últimos anos nos que observamos unha moi positiva valoración das
actividades que se lles achegan, a súa participación e mesmo e/ou sobre todo, o feito
constatado por eles e elas mesmas de “descubrir a lingua e outra maneira de vela”.
Achegarse ás ciencias, á natureza, ao medio, ao deporte, á poesía... son algúns dos
camiños que lles ofertamos para profundar nesa descuberta, con accións que se perfilan
dende a dobre óptica do lecer e da aprendizaxe: xogar, divertirse, pasalo ben... en
galego, xunto coa adquisición de novos coñecementos.
Mais este ano decidimos encetar un novo rumbo. Até agora centrabamos boa parte
destas accións nos centros de ensino, toda vez que tiñamos/temos unha moi boa
sintonía de traballo con eles a través dos equipos de normalización lingüística.
Consideramos necesario “sacar” estas actividades dos centros e darlles un matiz máis
lúdico, de traballo en cooperación, en espazos de lecer... Afastalo da idea de
“galego=materia de ensino=cole=exames=notas...
Como explicaremos máis adiante, levamos estas accións a ludotecas, locais de ensaio,
espazos de dinamización infantil e xuvenil, asociacións veciñais, comercios, mercados...
Algunhas destas accións ofertáronse en colaboración coa Concellaría de Xuventude.
Encetamos así un percorrido que nos levou a (re)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 en colaboración con outros
sectores da sociedade que non fosen só os e as ensinantes e tendo como referencia o
Plan de dinamización da lingua.
O PDL recolle para este sector distintas directrices estratéxicas e obxectivos:
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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 xente moza.
Obxectivos
• Implicar as xestoras e programadoras da oferta lúdica xuvenil na promoción social
do galegofalantes.
• Fomentar o uso do galego entre os colectivos xuvenís da cidade, e proporcionar
accións conxuntas cos axentes implicados.
• Fomentar o uso do galego na comunicación interna e externa das distintas
entidades.
A. 1. ENSINO
A CNL vén ofrecendo aos centros de ensino un amplo programa de actividades
normalizadoras da lingua galega, aos nenos e nenas e á mocidade viguesa, a través
dos centros de ensino. Estas actividades ofrécense, xeralmente, en horario escolar e
nos propios centros. Chegamos así a un “público cativo” (centro de ensino en horario
escolar) con accións perfiladas de acordo co currículo escolar das diferentes etapas
educativas, nas que “xogar aprendendo, aprender xogando” é o norte perseguido.
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.
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 ás accións, consolidadas nos programas que explicamos polo miúdo.
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Con todo, e malia esta boa acollida e óptimos resultados das actuacións desenvolvidas,
a CNL variou como apuntabamos de estratexia. Novo rumbo que ten xa como prioridade
achegarse a estes sectores da poboación en espazos públicos e fóra de horario lectivo,
como explicaremos máis adiante; xa que logo non abandonamos este sector infantil e
xuvenil, mais variamos de estratexia.
Este cambio de directrices levou a limitar a programación de actividades ao primeiro
semestre deste ano (segundo do curso 2017-18), e a levar a cabo accións puntuais
debidas a programas establecidos.
Reduciuse a oferta da actividades, sobre todo en educación infantil, tanto nas
actividades de 0-3 anos como de 0-6, onde a actividade foi moito menos significativa ca
noutros anos.
Este feito levou tamén a eliminar as reunións trimestrais cos equipos de dinamización e
normalización lingüística dos centros de ensino de Vigo.
As actuacións desenvolvidas foron:
Actividades propostas dende a CNL
A lingua galega: unha oportunidade (relatorio de Singala)
Ludotecas lingüísticas
Bibliotecas viventes
Obradoiros de regueifa
Actividades nas que colabora a CNL
Intercambio con alumnado alemán
Tendal das novas follas (vid. Anexos de Rosalía)
Quedada literaria
Correlingua
Outras
Intercambio con alumnado de Alemaña
•

A LINGUA GALEGA: UNHA OPORTUNIDADE

Ofreceuse aos centros de ensino secundario a posibilidade de participar nunha
conferencia de Manuel Núñez Singala, inspirada nos seus libros En galego, por que
non?, e Sacar a lingua é de mala educación. O obxectivo da actividade é achegar
argumentos, dun xeito lúdico e distendido, sobre as oportunidades que ofrece a lingua
galega, en especial para a mocidade. Expón fragmentos e argumentos deses dous
libros, incluíu tamén material inédito e algunha peza audiovisual, para provocar a
participación do alumnado coas súas preguntas, suxestións e comentarios.
Ofertáronse 4 charlas, os días 26 de febreiro (para alumnado de bacharelato) e 5 de
marzo (para alumnado da ESO), no Auditorio municipal do Concello, cunha participación
total de 500 alumnas e alumnos dos IES San Tomé de Freixeiro, Coruxo, Alexandre
Bóveda, Valadares, Rou e do CPR Don Bosco.
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•

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.
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, poñendo 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 currículo 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 deseñou a elaboración dunha guía para dotar ao colectivo docente de
recursos para o traballo transversal dos contidos curriculares de Educación Física e
Lingua e Literatura Galega, en beneficio da consecución de competencias lingüísticas e
culturais por parte do alumnado. Co nome 'Bota e rebota e cae na túa boca',
preséntanse propostas eminentemente prácticas relacionadas directamente cos bloques
de contidos das áreas de Educación Física e Lingua e Literatura Galegas. Deste xeito, o
manual presenta actividades 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 10 obradoiros, impartidos por Xandobela, para o alumnado de
5º de primaria dos centros: CEIP Chans de Bembrive, CPR San José de la Guía, CEIP A
Canicouva-Pereiró, CPR Santa Cristina, CEIP García Barbón, CPR Quiñones de León,
CEIP Párroco don Camilo, CEIP Escultor Acuña, CEP Santa Tegra e CEP Plurilingüe
Igrexa-Valadares.

•

BIBLIOTECAS VIVENTES: “O galego dá xogo”

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 ano dos centros escolares; neste ano 2018 chegamos á VIII edición.
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Este ano desenvolveuse no Auditorio Mar de Vigo, durante 2 días (11 e 12 de abril),
dirixida a alumnado de 4º da ESO e BAC. A actividade foi desenvolvida por Antaxurada
(nome comercial: Xandobela).
A Biblioteca Vivente está composta por libros que representan testemuñas de vida
relevantes e vinculadas a variedade de mundos e profesións, para poñelas en contacto
coa mocidade e poder achegarlles as súas experiencias relacionadas co uso da lingua.
6 foron os libros ofertados:
• Mallando no android (diario dun blogueiro)
• A lingua, unha cuestión de vida ou morte
• Vimos do cu do mundo pero temos a bravura para tronzar o universo
• A que sabe o salitre
• Rigor científico
• Galifornication
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 achegas 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.
Recollemos algúns comentarios do alumnado: pareceume moi curta!. Quero volver!. Moi
interesante coñecer esas historias. Gustoume moito. Espero volver!. Gran exposición e
unha paixón moi emocionante. Paréceme unha actividade moi orixinal. Un proxecto moi
interesante. Unha das mellores actividades nas que participei...
Participaron 5 centros escolares e preto de 225 escolares do IES de Beade, CPR
Monterrey, IES Alexandre Bóveda, IES Politécnico de Vigo, e IES de Teis.
•

OBRADOIROS DE REGUEIFA

Un ano más, e ante o aumento da demanda de obradoiros de regueifa, a CNL volveu
ofertárllelos aos centros de ensino para ESO e Bacharelato, e desenvolvéronse nos
meses de marzo e abril. Participaron arredor de 800 rapazas e rapaces.
O seu obxectivo é ser unha porta á nosa tradición e cultura oral; ao coñecemento da
rima, ritmo, métrica... da poesía. E sobre todo... de proporcionarlle ao alumnado unha
actividade na que poder aprender dun xeito lúdico, participativo e divertido. Unha
actividade na que a creatividade, o enxeño, a musicalidade, inventiva... teñen espazo
para se manifestar e sempre dende e en galego.
Ofertáselles dous obradoiros por centro, cunha semana entre eles, 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 do
traballo de aula, os mozos e mozas xa regueifan de seguido simulando combates entre
elas e eles. Neste segundo obradoiro perfílanse xa as e os participantes no certame
escolar que ten lugar ao remataren os obradoiros.
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Realízanse no propio centro de ensino e cada sesión dura arredor dunha hora e media.
Para ESO e Bacharelato realizáronse 24 obradoiros, impartidos por Luis ‘O Caruncho’ e
‘Pinto d’Herbón’.
Cómpre salientar que teñen tanta demanda e son tan valorados polos centros de ensino,
que varios centros, ao non lles abondar os ofrecidos polo SNL, custeáronse os
obradoiros para non perder esta actividade e poder participar no certame co seu
alumnado.
Certame escolar de regueifas
Dos obradoiros de regueifa xorde o Certame escolar. Os docentes dos obradoiros
escollen, segundo as súas capacidades, as e os mellores alumnos regueifeiros para
participar no CERTAME ESCOLAR, ao que acode a práctica totalidade do alumnado
participante dos obradoiros.
No certame, que se realizou o 27 de abril, participaron activamente (regueifando) uns
100 mozos e mozas e, houbo que limitar o acceso a 600 por mor da capacidade do
auditorio de Valadares. Teñen que realizar diferentes exercicios de improvisación: copla
de presentación, copla de pé quebrado... De cada rolda escóllense para a semifinal, e de
aí a final cos ou/e coas 4 mellores. Non hai confrontación propia, pero si os lóxicos
piques... E non hai un único gañador ou gañadora. Gaña o centro que máis finalistas
achegue ás roldas finais.
Participou alumnado do IES Álvaro Cunqueiro, CPR NS Esperanza, IES Ricardo Mella,
IES Carlos Casares, IES de Teis, CPR Monterrey, CPR Quiñones de León, IES
Politécnico de Vigo, IES de Beade, IES Santa Irene, IES San Tomé de Freixeiro e IES de
Coruxo. Neste ano volveu participar alumnado do IES de Vila de Cruces que, da man do
seu profesor Sechu Sende, levan traballando na improvisación co proxecto
“Regueifesta”.
Unha vez máis o IES San Tomé foi o centro con máis finalistas.
Este certame conta coa colaboración de ORAL de Galicia e 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 para improvisar versos.
Tanto os obradoiros coma o certame comezaron no ano 2003, e son constantemente
demandados polo propio alumnado.
•

INTERCAMBIO CON ALUMNADO ALEMÁN

O colexio Apóstol Santiago, Xesuítas, e en concreto a súa profesora de alemán, púxose
en contacto co SNL para ver que posibilidades había que preparásemos algunha
actividade para un grupo de alumnos/as alemán que estaba de intercambio en Vigo.
Unha actividade na que se visibilizase a lingua galega na cidade.
Axiña preparamos dúas actividades e mais unha visita a Bouzas. Nesta verían o que
podería ser unha vila mariñeira galega e visitaría o peirao de embarcacións tradicionais
así como a nave da Asociación de Mariñeiros Artesanais San Miguel. A visita realizouse
na nosa lingua, con achegamento a léxico, tradicións, artes de pesca...
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Por conta das actividades preparadas polo SNL verían (en senllas proxeccións) a
relación Galiza-galego, Alemaña-alemán, e xa a relación máis estreita de Vigo con
Alemaña.
“Celtas, suevas, poetas e espías” é un vídeo que achega as relacións entre Galiza e
Alemaña ao longo da historia, e como quedou pegada na toponimia, onomástica,
léxico... o noso primeiro reino medieval, a división administrativa parroquial... Mais agora
esa conexión segue na literatura (traducións galego-alemán, alemán-galego), na
investigación literaria, documental, sobre a nosa lingua, onde pode estudarse galego en
Alemaña...
“Investigamos...Vigo e Alemaña” é unha proposta de traballo e, asemade, unha
descuberta e avaliación do coñecemento que temos sobre a relación entre a nosa cidade
e o estado teutón. Achégase información e propostas de traballo sobre o Vigo na I
Guerra mundial, o período de entreguerras, na II Guerra Mundial, o Cable Alemán, o
Volframio, o Colexio Alemán... Toda unha sorte de propostas para traballar na aula.

•

CORRELINGUA

A carreira pola lingua, que se vén realizando dende hai máis de dez anos en toda
Galicia, celebrouse en Vigo o 16 de maio.
En Vigo tivo o percorrido de sempre, que parte da praza do Rei, onde contamos co
saúdo do alcalde e se le o manifesto, ata o parque de Castrelos, pasando pola avenida
das Camelias, praza da Independencia, praza de América, avenida de Castrelos. Os
rapaces e rapazas de primaria e secundaria, xunto co profesorado dos centros que
participan, percorren as rúas viguesas con pancartas e carteis a favor da lingua galega.
Ao chegaren ao parque de Castrelos celebráronse diversas actividades de lecer, nas
que xa participaba o alumnado de infantil dende primeira hora, que contou este ano coa
actuación de Pakolas.
Este ano, baixo o lema “A lingua non para” tivo a participación de máis de 1825 alumnas
e alumnos pertencentes a 22 centros educativos de Vigo e a bisbarra.

•

QUEDADA LITERARIA

Son xa 5 anos nos que levamos realizando unha xornada festiva na que a lectura, o
libro, e as letras na lingua de noso son celebradas por parte da comunidade educativa
no parque de Castrelos.
A “Quedada literaria” xorde por iniciativa das bibliotecas dos centros de ensino público
como actividade festiva-literaria para pór en valor o libro, as bibliotecas dos centros, o
labor que nelas se realiza e para homenaxear á persoa á que se lle dedican as Letras
Galegas, neste ano a María Victoria Moreno.
Neste encontro, que serve tamén de contacto coa lingua e coa palabra, reuníronse más
de 750 rapazas e rapaces, alumnado de infantil e primaria dos centros de ensino: CEIP
Frián Teis, CEIP Emilia Pardo Bazán, CEIP O Rocío, CEIP O Pombal, CEIP A
Carrasqueira, CEP Doutor Fleming, CEIP Eduardo Pondal, CEIP Seis do Nadal, CPI da
31

Memoria da Concellaría de Normalización Lingüística. Ano 2018
Ribeira, CEIP Chans de Bembrive e CEIP Castelao. E convértese nunha oportunidade
para facer lectura compartida e socializar en lingua galega (charla, merenda e
intercambio de marcapáxinas dos centros).
Na organización colaboraron co SNL a Concellería de Educación e mais a B.P.M. Xosé
Neira Vilas. A actividade celebrouse no parque de Castrelos o 8 de maio, e a clausura
nos xardíns do Pazo de Castrelos. Neste acto de clausura interviu Bea Campos cun
espectáculo de contos e música, e rematouse a xornada co xa denominado “himno” da
Quedada literaria: “0 libro máxico” de Migallas.

•

TENDAL DAS NOVAS FOLLAS

Neste ano dende a CNL quixemos que o 23 de febreiro, “Día de Rosalía” non fose só
unha data, nin só actividades ao redor de Rosalía reducidas a unha actividade.
Quixemos que o alumnado participase dun xeito máis activo, máis prolongado no tempo
e que dende a poesía e dende a lingua (reflectidas na figura da poeta) se traballase un
ámbito no circunscrito á literatura ou á lingua galega.
Xa daquela, ideamos un proxecto que unise: lingua, medio, conciencia sobre o noso
papel como “gardiáns” do medio e da lingua dende e con Rosalía de Castro, e por ende
dende a poesía.
Estivo presente o recordo dos lumes de outubro do pasado 2017 que cercaron a cidade,
e arrasaron boa parte dos nosos montes. Un lume que arrasou pero que pode, debe e
ten que verse como oportunidade para renacer dun xeito máis acorde co noso medio.
Sabemos que dende os centros se tiña traballado sobre esa catástrofe e que moito do
noso alumnado mirara de preto esas lapas... Conciencia había... xa que logo pensemos
nun novo renacer, nun rexurdimento de Novas Follas, que non ha morrer nunha data ou
nunhas datas senón que ha continuar vivo. Xorde así este proxecto, que non era único
no ensino vigués, xa que diferentes centros públicos estaban traballando nun proxecto
semellante, polo que unimos forzas, medios e ánimos.
O Tendal das Novas Follas busca encher de novos xermolos os nosos bosques e a nosa
fala... Follas Novas para as nosas árbores creadas dende a reflexión das mozas e
mozos, mais tamén ‘Follas Novas’ para a nosa lingua xurdidas dende a creatividade do
alumnado, e dos libros que están por escribir no idioma galego.
Partiamos destas tres datas: 24 de febreiro, Día de Rosalía en Vigo; 21 de marzo, Día
Mundial da Poesía e Día Mundial da Árbore; e o 23 de abril, Día do Libro. Esta tres
efemérides ofrécennos a posibilidade de realizar un proxecto educativo, normalizador da
lingua galega e de valoración do medio natural.
E que pretendiamos? Buscabamos o achegamento ao medio a través da poesía,
concienciarnos do seu valor, dos seus perigos e do que nos ofrece; pescudar na
creatividade literaria, na contorna cultural e natural da man das e e dos poetas, coa
sobranceira figura de Rosalía de Castro como referente. Queriamos que o alumnado
reflexione sobre a necesidade de coidarmos o medio, en especial, o monte, para
evitarmos laios por mor dos castigos aos que o sometemos.
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A poesía serviunos como ferramenta para a normalización da lingua, para o
achegamento ao medio e a literatura galega, para concienciarmos sobre a necesidade
de preservar o noso medio e a nosa lingua.
Xa que logo, presentamos un programa para levar a cabo nos e dende os centros.
Unha primeira data era o 23 DE FEBREIRO. Día de Rosalía
Con anterioridade nos centros o alumnado traballa coa obra poética de Rosalía e para
ese día escolle versos ou redacta unha mensaxe escrita sobre a natureza (queima dos
montes, contaminación de ríos, árbores autóctonas...). Eses versos e esa mensaxe
plásmase nunha folla que tiñan escollido, debuxado e coloreado. Folla dunha árbore
autóctona. Folla que colgan no tendal tras a lectura do escrito, no TENDAL DAS
NOVAS FOLLAS.
O SNL proporcionoulles aos centros participantes obradoiros sobre as árbores e
bosques (impartidos por Faia Educación Ambiental), siluetas de follas das nosas
árbores, poemas de Rosalía ou doutras e outros autores. Asemade, achegoulles a
unidade didáctica “Que medren os carballos”, con propostas de actividades concordes
coas idades do alumnado e as diferentes materias que se queren traballar (literatura,
lingua, medio...).
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21 DE MARZO. Día da Poesía e da Árbore
Nos centros de ensino, o alumnado realizou diferentes traballos ao redor destas datas
para celebrar a poesía e a árbore.

23 DE ABRIL. Día do Libro: O bosque das Novas Follas
Como proposta para esta celebración os centros de ensino participantes propuxeron
rematar o proxecto cun abrazo simbólico dun monte e a plantación de árbores, no que
viría a ser O BOSQUE DAS NOVAS FOLLAS.
Plantación de árbores (cada grupo de alumnado planta as árbores que representan as
follas escollidas). Canda esta plantación: nova lectura de traballos realizados e
presentados polo alumnado.
Participou alumnado de 9 centros de ensino: CEIP Alfonso R. Castelao, CEIP O Pombal,
CEIP Igrexa Candeán, CEIP Josefa Alonso de Alonso, CEIP Escultor Acuña (Coia),
CEIP A Paz-Tintureira (Coruxo), CEIP Sobreira-Valadares, CEIP Frián-Teis, e CEIP
Eduardo Pondal.
E xa por último, e organizado polos centros educativos referidos en colaboración coa
Comunidade de Montes de Valadares, en outubro organizaron un masivo abrazo ao
monte. Este abrazo simbólico con máis de 1500 nenos e nenas encheu de nova vida o
monte, pero sobre todo conseguiu que o alumnado se concienciase da importancia da
natureza, da necesidade de sermos partícipes da súa conservación... e ao tempo, e
sobre todo para nós, achegáronse á lingua galega a través da poesía e da natureza...
acadamos un BOSQUE DE NOVAS FOLLAS, follas aínda non escritas na nosa lingua e
follas aínda por agromar na primavera ... E como dixemos, foi un traballo realizado polo
profesorado dos centros participantes, xa que logo os nosos parabéns polo seu bo e ben
facer.

A. 2. XENTE MOZA
FESTAS CÍCLICAS
Os Maios
Neste obradoiro preséntaselles a festa dos maios aos nenos e nenas. Explícanselles as
orixes da festa, dos cantares, dos personaxes... Aprenden a danza e participan
finalmente na danza dos maios.
Hai xa un par de anos que levamos esta actividade ás prazas, fóra de espazos
acoutados para promover unha maior participación e visibilidade da actividade: O
Calvario, Valadares, Bouzas, As Travesas, Navia, Coia... foron algúns dos lugares nos
que se realizou esta actividade, na que tamén houbo participación de pais e nais que
acompañaban a xente miúda.
Foi moi gratificante este novo facer, xa que se conseguiron os obxectivos procurados:
- Coñecer unha tradición, co protagonismo relevante das e dos cativos.
- Implicar os pais, nais... e o público adulto en xeral.
- Crear coplas, xogar, coñecer, participar en e coa lingua galega.
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A Asociación Veciñal Casco Vello realiza esta actividade que conta coa colaboración de
asociacións veciñais e de empresarios.
Asemade, malia xa non facermos estes obradoiros nos centros de ensino, seguimos
enviándoselles láminas para traballar co léxico destas festas, que tamén se lle
entregaban ás e aos máis cativos presentes nestas actividades.

O Magosto e o Samaín
En colaboración con Mercacevi e asociacións veciñais, levamos a cabo un amplo
programa de actividades para achegar dúas datas tradicionais galegas: o Samaín e o
Magosto.
Con senllos obradoiros iniciais para dar a coñecer estas dúas festas e as respectivas
contadas, levamos por mercados municipais (O Calvario, As Travesas e Teis),
asociacións veciñais e comerciais (A.V. Novo Vigo, Centro Com. A Laxe), e instalacións
municipais (Casa da Xuventude, Verbum), e non só implicaron a xente miúda senón que
conseguiron a participación de moitas persoas adultas. Nestas actividades participou o
alumnado do CIOV e outras artistas e intérpretes como: Miguel A. Alonso Diz, Mailúa,
Contofadas e Raquel Queizás; con títulos tan suxestivos como: ‘Contos para non ter
medo’, ‘Samagostín’ ou ‘O medo hai que entretelo’,
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. Dende a CNL queremos manter viva esta tradición, que as cativas e cativos a
coñezan, que moitas persoas maiores volvan vivila... e que participen!!! Son xa 5 anos
realizando este obradoiro, e son máis as asociacións que queren participar nela...
Nesta actividade, levada a cabo por Xandobela, as cativas e cativos, xunto cos familiares
que acompañaban, coñeceron esa tradición, as cantigas, ritos e costumes... Aprenderon
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como construír sinxelos instrumentos sonoros para acompañar os cantos. E fixeron,
acompañados por un Rancho de Reis (da A.V. Casco Vello), un percorrido polo barrio
correspondente, de comercio en comercio cantando os reis e pedindo o aguinaldo. Ao
remate, xuntaron o aguinaldo recibido (rosca, biscoitos e outros doces) para facer unha
pequena merenda.
Esta actividade realízase en colaboración coas asociacións de comerciantes de Navia, O
Calvario e Teis.

A. 3. VIGO ARRÓLATE!
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.
Este ano, na programación de outono incluímos actividades para bebés, toda vez que
é unha demanda de moitas familias que queren que as e os seus picariños poidan gozar
dende pequechos de actividades na lingua de noso. Un total de 23 actividades,
divulgadas con carteis específicos e incluídas nunha programación común.
Neste apartado incluímos moitas das actividades que 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. Podese consultar na páxina web do SNL:
https://snl.vigo.org/programa/vigo-arrolate
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A. 4. NO NADAL... E NO VERÁN... UN CONTO
NO VERÁN... UN CONTO
Esta programación 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 faga
súas o público vigués.
Estas actividades, arredor de 50, realizáronse en espazos abertos (prazas, parques,
terrazas...) entre o 2 de xullo e o 31 de agosto, e contan coa colaboración das
asociacións veciñais. Conforman un programa de dinamización da lingua galega a través
de contos, monicreques e música, dirixido a rapazada de máis de 3 anos, público familiar
e persoas adultas (as regueifadas).
A programación realizouse en distintos
lugares e parroquias: Navia, O Calvario,
praza da Independencia, rúa de Londres
(detrás do MARCO), Bouzas, Teis, praza
dos Ratos, A Miñoca, Castrelos e Samil
(pola zona da praia da Argazada).
E con diversos formatos: contacontos,
monicreques, obradoiros, música, xogos
tradicionais, regueifas, etc.
Colaboran os mercados municipais do
Calvario e Teis; ACECA, AETRAVI,
Asociación de Comerciantes de Teis,
Asociación de Comerciantes Vigo Centro,
e as asociacións veciñais Novo Vigo,
Casco Vello, A Miñoca e Vila de Bouzas.
Todas elas teñen unha grande acollida e
unha valoración moi positiva por parte das
familias e da rapazada.
A programación completa pódese consultar
na páxina web:
https://snl.vigo.org/post/no-veran-un-conto-xullo-agosto-2018
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NO NADAL... UN CONTO
O programa específico “No Nadal... un conto” realizou, entre o 21 de decembro e o 4 de
xaneiro 30 actividades para público infantil e familiar como destinatario preferente.
Nesta programación os contos non só buscan entreter os nenos e nenas senón tamén
recuperar parte do noso patrimonio inmaterial, como é a figura do Apalpador; mostrar
como era o Nadal tradicional en Galicia para recuperar o noso.
Achegarlles o idioma de noso dende idades temperás ás criaturas é unha chave e unha
oportunidade que lles estamos a brindar. Asemade, falarlles galego é un xeito de
garantirmos a transmisión interxeracional do noso idioma, de garantirmos un futuro non
só da lingua senón na lingua propia. Sabemos que a música, xogos, cantigas... son un
xeito ben axeitado para traballarmos cos cativos e cativas... xa que logo, dende sempre
consideramos que cumpría realizar accións destinadas á rapazada.
Dende o SNL viñan programándose accións destinadas ás cativas, ben nas escolas
infantís (o máis habitual) ben en determinados momentos achegando puntuais accións
en locais públicos (Verbum, auditorio, bibliotecas...). Mais constatamos que hai unha
grande demanda de actividades dirixidas aos máis cativos e cativas dende as familias
nas que tamén elas poidan ser parte activa, polo que tiñamos que sacalas do horario e
dos centros de ensino.
Xa que logo, neste ano cremos oportuno espallar por toda a xeografía viguesa
actividades dirixidas a bebés, axeitadas a estes e ás súas familias. os mercados
municipais do Calvario e Teis; ACECA, A.V. Novo Vigo (Navia), A.V. A Miñoca, local de
ACECA (O Calvario), S. Xosé Obreiro, APAMP en Navia, ou instalacións como o
Verbum, a Casa da Xuventude ou o C. Com. A Laxe foron colaboradoras necesarias
para que este amplo programa de actividades se desenvolvese, que acolleron un total de
30 actividades: Prende no colo; Terra; Contos que quero contar; O Apalpador; Imos
cantar os Reis; Carola, a carteira centola,... foron algunhas das actividades
desenvolvidas e nas que sempre a demanda foi superior á oferta, o que nos leva a
pensar en facer unha nova programación no vindeiro 2019.
Pódese consultar a sinopse das actividades en:
https://snl.vigo.org/storage/posts/December2018/RINJAnyQidHCjlrL7hs9.pdf
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B. 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 o público galego-falante, para o que se busca 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
O programa formativo xa o explicamos con anterioridade e inclúe estas accións:
Achégate ao galego
Cursos da auga doce e salgada
Escrita creativa
Obradoiro de plantas e árbores
DINAMIZACIÓN
Charla e recollida das herbas de San Xoán
Realizouse unha charla e unha saída para recoller as herbas de San Xoán e coñecer a
nosa contorna. A charla celebrouse o 21 de xuño na Casa da Xuventude, e serviu de fío
introdutorio para coñecer as herbas do ramo de San Xoán, as súas propiedades, usos e
as lendas que hai sobre elas.
A camiñada celebrouse o 23 de xuño nos montes de Matamá, e supuxo saber máis
sobre os nosos montes e a súa flora. Partiu do local da asociación veciñal, cunha
duración de hora e media, na que 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, e ensinou a coñecer as
plantas aromáticas.
Paseos polo Vigo literario
Continuamos co este proxecto que nos leva a achegarnos á nosa actividade a través da
literatura: os percorridos literarios. Paseos 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.
Mais este ano, abrimos unha nova vía de achegamento á lingua e á literatura: autores/as
de fóra das nosas fronteiras que se detiveron en Vigo para facela parte da súa narrativa
42

Memoria da Concellaría de Normalización Lingüística. Ano 2018
(caso é de Jules Verne); autores e autoras galegas doutro tempo nos que a cidade
deixou pegada no seu quefacer. Tamén persoeiros e momentos cruciais da nosa historia
como cidade, ou distintos barrios e zonas tiveron o seu percorrido.
1. Sombras no ensanche (24 de marzo)
Este percorrido responde ao fío argumental da novela de Clara do Roxo, Sombras no
Ensanche, e discorre por rúas e edificios desta zona viguesa, hoxe centro de negocios e
comercial, símbolo de posmodernidade e globalización. A autora, ademais de ambientar
a súa historia nesta zona da cidade, trasládanos a un tempo futuro, pode que non moi
afastado, que describe e anticipa onde nos pode levar o modelo de sociedade que
estamos a construír.
Celebrouse o 24 de marzo, guiada pola autora, que fixo un percorrido de dúas horas e
media, con saída desde “Detrás do MARCO” rúa de Londres, pasando por PríncipePorta do Sol- baixada pola rúa de Carral; Alameda, rúa do Areal ata o edificio Bonín;
subida pola rúa do Porto ata o edificio Curvera en García Barbón; subida á rúa de
Uruguai polas escaleiras de Santiago de Vigo, logo por República Arxentina ata o edificio
Polar en Urzáiz, e baixada por Colón ata Marqués de Valladares. Para, finalmente subir
pola rúa da Reconquista ata Policarpo Sanz, e rematar na Porta do Sol.
Os diferentes ensanches de Vigo, dende finais do século XIX ata metade do século XX,
unha vez esquecido o tranvía, representan un legado cultural que se debe poñer en
valor, non só pola calidade estética, senón tamén porque representan un xeito de
entender a cidade, de antepoñer o traballo ben feito fronte a obxectivos máis lucrativos.
2. Entre os dous hai un río (2 de xuño)
Este percorrido foi guiado o 2 de xuño por María Lado, con lugar de saída no Mercado
do Calvario, e incluíu lugares relevantes histórica e socialmente na vida de Lavadores e
que percorren tamén Cris, Lu e Roi, os tres protagonistas da novela, incluída na serie
‘Historias para coñecermos Vigo’. Sitios como a rúa da Redomeira, que está na orixe da
barrio; o mercado do Calvario e as rúas que o rodean; a sede do antigo concello; as
escolas Nieto ou a fábrica de porcelanas de Santa Clara, entre outras. Nestas paradas
aproveitaron para saber da historia deste barrio que foi concello.
3. Barricadas de sal (21 de abril)
Este paseo literario, guiado por Francisco Castro, celebrouse o 21 de abril, e deu
comezo na explanada que hai xusto diante da entrada principal do mercado de Teis.
Dende aí baixouse pola rúa Purificación Saavedra, escenario na novela e de moitas
escaramuzas entre os obreiros dos estaleiros en folga e a policía.
De seguido seguiron baixando pola rúa Enrique Lorenzo ata chegar diante das Factorías
Vulcano, estaleiro que ten un gran protagonismo na novela pois o protagonista é un dos
represaliados polas folgas obreiras de 1972.
Logo subiuse ata as Casas Baratas de "Vichita" para continuar ata a capela da Guía,
onde falou de González Román, o arquitecto que a deseñou e importante galeguista nos
tempos de Franco.
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Fíxose algunha parada para coller forzas e, sobre todo, gozar da vista marabillosa e
completa da Ría de Vigo dende Cíes ata Rande.
A seguir entrouse na Carballeira da Guía, un dos escenarios cruciais da novela, para
gozala e para encetar a derradeira etapa do roteiro cara a praia da Punta, onde rematou.
4. O Vigo das Irmandades da Fala (12 de maio)
Este percorrido celebrouse o 12 de maio e foi guiado por Xurxo Martínez. Fíxose un
camiño pola arte dende a fonte (fronte á Oliveira), preto da casa (Paseo de Afonso, 15)
onde viviu Manuel Antonio, máximo representante do vangardismo na literatura galega
da preguerra. Continúa cara á Pinacoteca de Vigo, que recolle, entre outras, mostras da
pintura galega xurdida ao redor das Irmandades da Fala.
Na praza da Princesa achegámonos aos dous arquivos públicos de doazón privada máis
importantes de Galicia, os de Fermín Penzol e Francisco Fernández del Riego.
Na praza do Pobo Galego detémonos para coñecer o xornalismo da época; continuamos
cara ao cine-teatro Tamberlick, onde no ano 1929 se estreou a primeira ópera en galego
"O Mariscal" da autoria de Antón Villar Ponte e Ramón Cabanillas.
Xunto ao edificio Sanchón (Policarpo Sanz) coñecemos dúas figuras sobranceiras:
Valentín Paz Andrade e Antón Beiras, inventor este do "Vigoscopio" aparello para corrixir
o estrabismo.
A penúltima parada é diante da casa de Don Paco del Riego, da súa relevancia na
cultura daquel momento: Galaxia, revista Grial. Fundación Penzol... e rematamos
evocando a Manuel Antonio e a súa poesía.
5. A voz das Nereidas (15 de setembro)
Este percorrido celebrouse o 15 de setembro, guiado por Santiago Lopo, baseado na
novela do mesmo título elaborada é un percorrido circular pola area da praia e polos
sendeiros con táboas de madeira habilitados nas dunas. O percorrido saíu da praia do
Vao (a carón da ponte de Toralla), praia do Baluarte, e praia da Fontaíña. Rematouse o
percorrido de ida no cruceiro e na estatua da “sereíña” (no extremo norte da Fontaíña) e
logo, volta ao punto de saída.
Durante o camiño realizaranse paradas e falaremos dos lugares onde se desenvolve a
novela, da historia de illa de Toralla, do Vigo romano, da tradición mariñeira, dos areais e
da toponimia da zona. Tamén se lerá algún extracto da novela.

6. Paseo literario pola ría de Vigo e as illas Cíes (29 de setembro)
Este percorrido celebrouse o 29 de setembro, en colaboración co Instituto de Estudos
Miñoráns, baixo o título “Fantasía e realidade de Verne en Vigo, II: ría de Vigo e illas
Cíes”, guiado por Eduardo Rolland (experto no autor Jules Verne) e Ledicia Costas
(autora da novela “Jules Verne e a vida secreta das mulleres plantas”).
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Durante a travesía léronse pasaxes do capítulo 'A badía de Vigo' de '20.000 leguas baixo
dos mares', xunto á narración da batalla de Rande seguindo o guión do propio capitán
Nemo a bordo do Nautilius, e “da vida secreta das mulleres planta".
Fíxose unha visita ao miradoiro, na ruta do Alto do Príncipe. Conversa arredor de Jules
Verne e o empresario vigués Antonio Sanjurjo Badía, cunha narración da fantasía desta
relación e da realidade dos feitos históricos.
Tamén se visitou o faro, acompañando cunha narración da entrada do Nautilus na ría de
Vigo o 18 de febreiro de 1868, así como das dúas visitas a Vigo de Jules Verne a bordo
do 'Saint Michel III’, e con abondosas explicacións sobre diversas curiosidades da Illa
Sur na ficción literaria das mulleres planta.
7. Vigo, peirao Manuel Antonio (10 de novembro). Xurxo Martínez
A través desta actividade preténdese dar a coñecer a figura do poeta rianxeiro, Manuel
Antonio, e a súa vinculación coa cidade de Vigo.
O percorrido celebrouse o 10 de novembro, guiado por Xurxo Martínez, e incluíu o
Paseo de Alfonso XII (residencia de MA); a Praza de Calatrava, para falar da vida do
Vigo mariñeiro e do mundo dos prostíbulos; a Porta do Sol (entrada de Príncipe), coa
sombreirería de José Mella, pai de Ricardo Mella; El Pueblo Gallego; estudo de Urbano
Lugrís; o Tamberlick e a asemblea nacionalista; o antigo café Derby (no encontro de
Príncipce con Urzáiz), onde fixo o parladoiro; Marqués de Valadares (casa de Álvaro
Cunqueiro), o outro gran poeta das vangardas, que admirou a MA; as Avenidas (bar
Puerto), e o seu reflexo no poema Navy Bar; e o espigón, lugar de peche.
8. Bouzas, olladas salgadas. No espazo lemos o tempo. Guiado por Puri P.
Leirós e Helena de Frutos
Este percorrido pola vila mariñeira de Bouzas celebrouse o 24 de novembro, guiado por
Puri Leirós. En Bouzas atopamos as pegadas dun vivir mariño e mariñeiro; esa é a
esencia e identidade do seu casco histórico. Nesta andaina por Bouzas rastrexamos esa
ligazón de Bouzas co mar, unha vila que naceu ao carón do mar para vivir do mar.
Miramos as casas das familias mariñeiras e as casas das familias armadoras ou
propietarias de estaleiros.
Contemplamos as fábricas que naceron para explotar o mar, ou os vestixios que
permanecen. Os estaleiros, enfiados un detrás doutro, tamén son motivo da nosa
andaina. E falamos do sal, que durante moitos séculos permitiu conservar o peixe, e
tamén deixou pegada en forma de topónimo.
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PASEOS LITERARIOS

O Vigo das Irmandades

Barricadas de Sal (Teis)

Ría de Vigo e Cíes

Bouzas
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4. DATAS CONMEMORATIVAS
4.1. 24 DE FEBREIRO: DÍA DE ROSALÍA EN VIGO
O Pleno do Concello de Vigo en sesión ordinaria correspondente a febreiro de 2013,
adoptou que o 24 de febreiro sería o Día de Rosalía de Castro en Vigo, declaración
que leva implícita a realización de diferentes actividades para a súa conmemoración.
Dende o SNL artellamos un programa que ten protagonista compartido: Rosalía e a
cidadanía viguesa, pois só facándoa partícipe podemos espallar a figura e obra de
Rosalía e recoñecer a súa valía, como muller, como escritora, como cronista dunha
época, como propulsora da lingua e defensora do país.
Xa detallamos polo miúdo as actividades desenvolvidas cos centros de ensino; imos
deternos tamén naquelas que ofertamos para a cidadanía en xeral.
4.1.1. POLO VIGO DE ROSALÍA (24 de febreiro)
O 24 de febreiro celebrouse un roteiro titulado Polo Vigo de Rosalía, que saíu da oliveira
do Paseo de Alfonso XII para percorrer o Casco Vello de Vigo. O itinerario, guiado por
Xurxo Martínez, levounos a coñecer a cidade no século XIX e os cambios sociais e
políticos producidos tras a Reconquista.
Ademais aprendemos a valorar o esforzo dunha elite intelectual viguesa que se ofreceu
á cultura, a descubrir os lugares concretos das persoas que tiveron relación directa coa
publicación de Cantares gallegos; saber que na rúa Real Juan Compañel mantiña a
imprenta do Rexurdimento.
Un paseo polo Vigo dos nosos devanceiros que nos axuda a completar o relato de
cidade traballadora e industrial xa que Vigo tamén foi, e é, cidade cultural.
4.1.2. TENDAL DAS NOVAS FOLLAS (ao que se fai referencia no apartado de
mocidade e infancia > ensino)

LETRAS GALEGAS
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. Este ano
colaborouse con dous destes proxectos froito do traballo conxunto entre varios centros
de ensino.
Quedada literaria
A V Quedada literaria tivo lugar en Castrelos o 8 de maio (xa se explicou no apartado de
actividades cos centros de ensino).
Correlingua
A edición deste ano celebrouse o 16 de maio e participaron máis de 1825 alumnas e
alumnos (explicado no apartado de actividades dos centros de ensino).

47

Memoria da Concellaría de Normalización Lingüística. Ano 2018
María Victoria Moreno, unha historia de amor (Polo correo do vento)
Esta actividade forma parte dos Contos Ilustrados que desenvolve ‘Polo correo do
vento’. Este conto ilustrado sobre a escritora homenaxeada este ano nas Letras Galegas
desenvolveuse en tres bloques. Primeiramente, Enrique argalla unha historia de xeito
oral; historia que nos achega a María Victoria, a súa vida, a súa obra, o seu xeito de
achegarse ao galego..., mentres Carlos debuxa un mural in situ, no que vai ilustrando
momentos relevantes da vida da escritora. Despois, espállase o seu contido a través
dunha rolda de prensa para animar a participar á rapazada. Para rematar, entre todas e
todos, debuxan a personaxe do conto, a Mª Victoria Moreno.
A actividade realizouse na Asociación Veciñal A Miñoca, o 2 de xullo, para público
familiar, con crianzas maiores de 3 anos.

SAMAÍN E MAGOSTO
A programación do mes de novembro incluíu, especificamente, actividades relacionadas
con estas celebracións tradicionais, que se pode consultar en ‘O magosto chega aos
barrios’, na web do SNL (xa foi explicado no epígrafe de ‘festas cíclicas”, dentro das
actividades para xente moza).

5. PATRIMONIO INMATERIAL
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.
E como parte fundamental do patrimonio inmaterial temos tamén a rica tradición oral e as
celebracións cíclicas, nas que tamén participamos e que impulsamos coa celebración de
festas cíclicas como é o caso das actividades para celebrar e divulgar o Magosto e o
Samaín.
TOPONIMIA DO VAL DE FRAGOSO (Comesaña e Bembrive)
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 de outrora... é dicir, da nosa historia
como pobo e da nosa lingua.
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Ademais, segundo o que estipula a Ordenanza de normalización lingüística do Concello
de Vigo, un dos obxectivos principais do SNL é ‘recuperar o patrimonio inmaterial
galego’, do que forma parte fundamental a nosa toponimia.
Xorde así a colección Toponimia do Val de Fragoso, como unha realidade que se fai
dende a cidadanía, coa súa necesaria colaboración, na que se dan a coñecer os
topónimos das parroquiais viguesas, a súa historia, o seu porqué, o que nos transmiten.
Neste ano 2018 publicamos o V volume da colección, correspondente á parroquia de
Comesaña, que se presentou o 5 de outubro na S.V.C.D. Nautilius.
Nesta presentación participaron o autor do libro, Anxo Rodríguez Lemos, e a concelleira
de Normalización Lingüística, Uxía Blanco, así como da vicerreitora de Comunicación e
Relacións Institucionais, Mónica Valderrama, que leva a Área de Normalización
Lingüística.

Tamén se concluíu o volume VI da colección Toponimia do Val de Fragoso: BEMBRIVE,
que será presentado nos primeiros días de xaneiro de 2019.
Asemade, cómpre sinalar que todo este material toponímico, ao estar xeorreferenciado,
é remitido a Urbanismo para a súa incorporación á Cartografía municipal.
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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 das linguas minoritarias e/ou
minorizadas en situación de anormalidade lingüística”
Xa daquela, esta presenza traduciuse ao longo do ano 2018 na participación en:
•

XX Encontros para a normalización lingüística: Paso a paso, man con man.
Deporte e lingua. Celebráronse no Consello da Cultura Galega o 12 e 13 de
abril, e participamos na mesa: ‘A comunicación do deporte’.

•

XI Xornadas sobre recursos educativos en galego: “A educación musical”.
Celebrouse o 21 de novembro na Facultade de Ciencias da Educación de
Santiago de Compostela, e participamos co relatorio: “A regueifa: unha
ferramenta didáctica”.

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. Ofrécese tamén información sobre
accións doutras entidades e organismos, e poden descargarse documentos e manuais
(libros de toponimia do Val de Fragoso, léxico de medicina galego-inglés, Plan de
dinamización lingüística de Vigo, etc.).
No ano 2013, a páxina foi actualizada renovando a imaxe, para achegala mellor ao
público e facela máis atrainte.
Neste 2018 actualizouse a sección da biblioteca coa achega de novos volumes (moitos
deles provenientes do programa “Os libros ao sol”, e reclasificáronse os libros en novas
seccións. Tamén se actualizaron as normas de préstamo para facilitar o uso da
biblioteca do SNL á cidadanía (https://snl.vigo.org/biblioteca).
Ademais, para facilitar a comunicación e informar debidamente sobre as actividades que
organiza o CNL á cidadanía viguesa, creouse un servizo de inscricións nas actividades
da Concellaría de Normalización Lingüística na na propia web, e subscricións ás novas
do Servizo de Normalización Lingüística. Este servizo realízase en liña a través da
ligazón: https://snl.vigo.org/inscricion.
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•

Perfil de Facebook: Vigo en galego

O SNL creou 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 das nosas seareiras
e seareiros. Este ano chegamos aos 2990 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.

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 coral no que todas e todos temos a nosa responsabilidade e ofertamos o noso
traballo.
Neste ano 2018, a CNL contou coa colaboración das concellarías de Cultura, Educación,
Participación Cidadá e Xuventude. Así, o Verbum seguiu a acoller 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 a 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 (este ano a colaboración quedou reducida á Área de
Normalización Lingüística) 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
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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. Mais
como temos indicado, estase reducindo esta comunicación a momentos puntuais.
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 e Navia; das
asociacións veciñais de Valadares, Navia (Novo Vigo), de Beade, Saiáns, Asociación
Veciñal e Cultural Atlántida de Matamá, Entidade Menor de Bembrive, A.V. do Casco
Vello, da Miñoca... e a colaboración tamén de APRINPPA.
A colaboración institucional está tamén presente no quefacer da CNL, así como o labor
incansable do Instituto de Estudos Miñoráns e de ORAL de Galicia no traballo arreo pola
recuperación do patrimonio inmaterial.

V. PROXECTOS DESTACADOS
OS LIBROS AO SOL
O programa de dinamización lingüística, Os libros ao sol, foi desenvolvido
conxuntamente polas concellarías de Normalización Lingüística e Xuventude do
Concello de Vigo. Trátase dun proxecto de animación á lectura e de normalización da
lingua galega, a través do que se lle achegan lecturas variadas á xente que goza nos
areais vigueses.
O proxecto desenvolveuse na praia da Argazada (en Samil), coa instalación dun posto
de lectura e préstamo de libros situado neste extremo do areal. Libros para todas as
idades e cun préstamo cotiá funciona como se fose unha biblioteca de día. (Mais
finalmente adaptámonos e deixamos levar os libros máis de 1 día).
Inicialmente planificouse durante o mes de xullo (en horario de mañá e tarde), pero ante
a boa acollida e o éxito de participación ampliouse tamén a agosto.
Os libros que se ofreceron pertencían á propia biblioteca do SNL, mais tamén ás doutras
concellerías e ás editoriais Elvira, Galaxia, Ir Indo, e Xerais, que colaboraron de xeito
altruista.
Paralelamente á instalación desta caseta, realizáronse actividades de animación á
lectura e outras accións para atraer a xente (especialmente a poboación infantil) a este
espazo. Houbo agasallos cotiás entre a xente que solicitaba libros, así como finais para
o público máis lector de cada categoría.
Habilitamos unha páxina web para que a xente puidese consultar os libros e axilizar a
solicitude de préstamo.
A Resolución de Alcaldía de 19 de xuño de 2015 de delegación de competencias en
materia de normalización lingüística contempla a consecución de diferentes obxectivos.
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Entre eles, salientamos:
•
•

Incrementar o uso e prestixio da lingua galega en todos os ámbitos e en todo o
termo municipal cara a conseguirmos a normalidade lingüística
Proporcionar recursos e apoios necesarios cara á incorporación do galego na
actividade cotiá desta administración e por parte da cidadanía (...)

Asemade indica que ha de se “potenciar o papel da Administración municipal como
institución referente na promoción da lingua galega”.
Xa que logo, e para darlles resposta a estas obrigas e ofertar unha acción normalizadora
da lingua nun lugar ben concorrido de potenciais usuarios/as... puxemos en marcha esta
biblioteca.
A biblioteca rexistrou un total de 548 usuarios/as, dos cales un 58% foron mulleres e un
42%, homes. Debemos ter en conta que, na práctica, o número de persoas usuarias
reais foi sensiblemente superior a esta cifra, xa que houbo unha grande cantidade de
adultos que preferiron facer un único carné ao seu nome para ser utilizado por todos os
membros da unidade familiar.
Canto ao perfil dos nosos socios/as, as estatísticas reflicten que o público adulto foi
maioría, representando un 42% do total, mentres que o público infantil constituíu un
33%, e o xuvenil un 24% das persoas usuarias.
As familias novas con nenos/as foron as que máis utilizaron os nosos servizos,
solicitando lecturas, na maior parte dos casos, para os máis pequenos/as. A estes
usuarios/as seguiunos moi de preto, en número de visitas e préstamos, o público máis
veterano, persoas de máis de 50 anos; mentres que os adolescentes e a mocidade foron
os que significativamente menos se achegaron á nosa caseta, ao preferiren outras
alternativas de ocio na praia.
No tocante á procedencia das persoas usuarias, cómpre dicir que a biblioteca non só foi
visitada polos propios vigueses, senón que tamén foi moi relevante a presenza de
turistas procedentes de diferentes localidades galegas, en especial da provincia de
Ourense; ademais de persoas chegadas doutras comunidades autónomas, como
Catalunya, Euskadi e, principalmente, Madrid. Foron precisamente as persoas vindas de
fóra de Galicia, afeitas a atopar iniciativas como a nosa noutras praias, as que amosaron
unha maior sensibilidade e entusiasmo cara ao noso proxecto, dando un exemplo de
respecto e valorización da nosa lingua e da nosa cultura. Tanto é así, que dúas destas
usuarias figuran na listaxe dos dez socios/as máis activos/as, a pesar de constituír esta a
súa primeira experiencia lectora en lingua galega.
A biblioteca realizou un total de 926 préstamos; como diciamos, os libros dirixidos ao
público infantil foron, sen dúbida ningunha, os máis solicitados. Proba disto é que nunha
listaxe dos 30 volumes preferidos polos nosos lectores/as, figuran 27 títulos infantís
fronte a 3 libros de adultos. Nesta última categoría, a obra máis emprestada, O club da
calceta, de María Reimóndez, ocupa o décimo lugar da listaxe.
O público infantil é, en proporción, o que mellor acolleu esta proposta, e isto está
relacionado co feito de que o servizo de bibliopraia estase a complementar coa
organización de actividades para os lectores máis pequenos; 17 actividades en total
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onde se combinaron contacontos, música, baile, debuxo, etc. Deste xeito non é de
estrañar que os libros máis demandados polas usuarias sexan, por exemplo, Os
Bolechas, de Pepe Carreiro (ate os 4 anos), Brancaneves e os 7 ananiños (entre os 5-7
anos) e a gran triunfadora entre os 8 e 12 anos foi Ledicia Costas con Escarlatina e
Estravaganzza (Escarlatina, a cociñeira defunta; As peripecias de Extravaganzza Pérez).
Por outra banda, é preciso salientar a grande demanda por parte das familias de libros e
álbums ilustrados deseñados especificamente para bebés (de 0 a 3 anos); unha
demanda que, en moitas ocasións, non fomos quen de satisfacer plenamente, ao non
contarmos con tanta oferta para este tipo de público.
Entre as e os lectores adultos a lectura máis demandada foi, como adiantamos, “O club
da calceta” de María Reimóndez, xunto cos libros relacionados coa campaña levada a
cabo pola Concellaría de Normalización Lingüística, Historias para coñecermos Vigo,
onde diferentes escritores relacionados con Vigo escriben relatos ambientados en
distintos lugares da cidade co fin de afondar no coñecemento do noso patrimonio.
Moitas foron as demandas das usuarias: prolongar a duración do servizo de préstamo,
habilitar outra caseta na praia de Samil, estender a iniciativa a outros areais; ampliar a
programación de actividades na biblioteca, dispoñer de horario continuado...
O éxito, a boa acollida, a demanda de máis bibliotecas e outros postos de lectura,
lévanos a estar xa preparando unha nova acción para o verán de 2019, con máis puntos
de lectura e estendida a outras praias viguesas. Así como ampliar a oferta de actividades
e mesmo achegar tamén oferta para as persoas adultas: lecturas colectivas ao solpor,
presentación de libros, clubs de lectura...
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VIGO CO DEPORTE E COA LINGUA
VIGO, TERREO DE XOGO
A relevancia do deporte, a relevancia deste en Vigo como queda demostrado mes a
mes, ano tras ano, lévanos a considerar que é este un terreo de xogo propicio para
traballarmos conxuntamente nunha proposta de normalización da lingua galega. Unha
proposta que vén artellada por diferentes áreas do concello e que chegará a milleiros de
vigueses e viguesas de todas as idades, a través da práctica deportiva.
A importancia do deporte na sociedade actual non a pon en dúbida ninguén:
recoñéceselle un gran potencial educativo, ten grande influencia no desenvolvemento
físico, na saúde, na convivencia... A práctica deportiva beneficia o conxunto das persoas,
a sociedade... e á lingua desta sociedade.
Xa que logo, a escolla do eido do deporte para actuarmos cara a normalizar o uso cotiá
da lingua galega é unha opción que cremos axeitada para:
•

Optimizar recursos: a infraestrutura deportiva da cidade.

•

Multiplicar a poboación destinataria: non só quen realice unha práctica deportiva
senón quen se vincula a esta de calquera xeito.

•

Achegarse á poboación destinataria dun xeito atraente, ben coa práctica dunha
actividade, ou sendo espectadora desta, colaborando na súa realización ou a
través da formación.

•

Incidir de múltiples xeitos en diferentes sectores: deportistas, espectadores,
xornalistas, empresas...

•

Explorar un terro pouco analizado: o propio Plan de dinamización da lingua
galega en Vigo non considerou este sector. Cómpre o seu estudo e cómpre actuar
nel e con el.

Por todo isto, a Concellaría de Normalización Lingüística (CNL) do Concello de Vigo,
xunto coas concellarías de Deporte e Xuventude, considera necesario establecer un
programa trianual co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega no ámbito do
deporte. Trátase este dun ámbito simbólico e neutral que conta con importantes
representantes sociais capaces de transmitirlle actitudes positivas cara a lingua ao
conxunto da cidadanía. Ademais, o deporte pode vincularse de xeito transversal con
outras intervencións de responsabilidade social: adquirir hábitos saudables, mellorar as
relacións sociais, valorar o esforzo, o respecto polos demais e polo contorno, etc.
As administracións teñen a responsabilidade de levar a cabo programas orientados a
conseguir este obxectivo, e por iso neste programa tivemos en conta toda a
regulamentación existente na Comunidade Autónoma que incide na necesidade de
vincular a práctica deportiva co fomento da lingua galega.
Así, o artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia declara o galego, lingua propia de
Galicia, como lingua oficial, e sinala que os poderes públicos de Galicia garantirán o seu
uso normal e oficial e potenciarán a utilización do galego en todas as ordes da vida
pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu
coñecemento.
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O Concello de Vigo vén asumindo ese mandato legal dende sempre; no ano 1989
aproba a Ordenanza municipal de normalización lingüística , crea a Comisión Cidadá
de Normalización Lingüística e mais o Consello Social da Lingua, refundidos dende este
ano 2018 no Consello Municipal da Lingua; elabora e aproba o “Plan de normalización
lingüística”, e desenvolve programas e proxectos de normalización da lingua propia.
Na Resolución de Alcaldía de delegación de competencias de 2015, no eido da
normalización lingüística especifícase a necesidade de actuar dende o Concello para
acadar entre outros obxectivos:

•

Incrementar o uso e prestixio da lingua galega en todos os ámbitos e en todo o
termo municipal para conseguirmos a normalidade lingüística.

•

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.

Asemade indica que se ha de:
“Pontenciar o papel da Administración municipal como institución referente na promoción
da lingua galega”. “Planificar actuacións dinamizadoras, xestionar campañas de
dinamización lingüística nos sectores socioeconómico, socioeducativo, sociolaboral,
sociocultural, nas tecnoloxías da información...” “ Velar polo cumprimento da lexislación
lingüística e desenvolver actuacións tendentes a dar a coñecer esta”
Volvendo novamente a vista á lexislación lingüística,
o artigo 25 da Lei de
normalización lingüística dispón que “O Goberno galego e as corporacións locais
dentro do seu ámbito fomentarán a normalización do uso do galego nas actividades
mercantís, publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras. Con esta finalidade e
por actos singulares, poderanse outorgar reducións ou exencións das obrigas fiscais.”
Ademais, o Plan Xeral de Normalización Lingüística recolle o ámbito do Deporte como
unha área inserida dentro dun dos seus seis sectores de actuación, o da Sociedade.
Para este ámbito o PXNL establece os seguintes catro obxectivos:
1. Lograr que o galego sexa a lingua de comunicación co público nos estadios, pavillóns
e eventos deportivos, especialmente nos de seguimento masivo.
2. Conseguir a plena galeguización nos colectivos, federacións e clubs do ámbito do
deporte.
3. Promover a presenza do galego nos medios de comunicación especializados en
información deportiva.

58

Memoria da Concellaría de Normalización Lingüística. Ano 2018
4. Fomentar a presenza do galego na formación dos profesionais do deporte de xeito
que teñan competencia e actitudes favorables para desenvolver o seu traballo en lingua
galega.
Co fin de lograr estes obxectivos o PXNLG establece ata 17 medidas para implementar
no ámbito do deporte, entre as que destacamos:
•

Establecer un acordo conxunto cos grandes clubs deportivos co obxectivo de
incorporar a lingua galega ás súas comunicacións. E que respecten a toponimia
galega, de xeito que poidan ser exemplo no mundo deportivo.

•

Negociar con deportistas de elite galegofalantes para que fagan sempre en
galego as súas declaracións aos medios de comunicación de Galicia.

•

Campaña dirixida a ximnasios vinculando o perfeccionamento físico coa lingua
galega.

•

Establecer a norma de cortesía de que un representante dun club galego debe
responder en galego, polo menos, cando sexa entrevistado ou preguntado en
galego. E
unha cláusula de uso preferente do galego na rotulación e
comunicación dos estadios e centros deportivos, así como nas declaracións á
prensa dos grandes dirixentes, adestradores e xogadores daqueles equipos que
queiran optar ás axudas públicas.

•

Negociar que o galego non estea ausente nos eventos deportivos de carácter
estatal e internacional que se celebren en Galicia, así como negociar cos medios
de comunicación que nunca traduzan ao castelán as declaracións feitas en galego
polos deportistas ou representantes dos clubs.

•

Organizar cursos de formación de técnicos de comunicación deportivas en galego
(megafonía, comunicación escrita, Internet). Elaborar e difundir todo o material
terminolóxico necesario para o desenvolvemento en galego da formación e da
actividade deportiva (adestradores, deportistas, árbitros e xestión empresarial e
federativa).

•

Crear e difundir unha base de ferramentas e recursos – materiais de apoio
(modelos de ficha, formularios..., correctores lingüísticos), terminoloxía deportiva –
que permitan a utilización do galego na comunicación das entidades deportivas
cos socios, coa federación, para a xestión interna, etc.

Tendo como norte acadar estes obxectivos e actuarmos seguindo estas medidas,
deseñamos un programa de actuacións para levar a cabo nos vindeiros anos; Vigo co
deporte e coa lingua está artellado nestes catro momentos:
1. Lingua e deportes: unha carreira de obstáculos (estudo, diagnose).
2. Lingua e deportes: participamos todas e todos (propostas que se levan a cabo co
tecido deportivo da cidade).
3. Lingua e deporte: gañamos! (accións desenvolvidas para acadarmos maior presenza
da lingua no eido deportivo).
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4. Lingua e deporte: coa lingua de noso! (balance de actividades realizadas, memoria e
propostas para continuar).
Os obxectivos perseguidos son:
1. Promover o uso da lingua galega no ámbito deportivo (escolas deportivas, actividades
extraescolares, clubs, ximnasios, prensa deportiva, axendas deportivas. Internet, etc.
2. Coñecer Vigo a través da súa actividade deportiva, dos seus clubs, do tecido
asociativo ao redor do deporte, etc.
3. Dotar de recursos o tecido asociativo do ámbito do deporte que faciliten a
incorporación do galego ao seu labor cotián.
4. Formar as persoas que traballan no ámbito do deporte en Vigo co fin de que estean
capacitadas para usaren a lingua galega en todos os contextos posibles: atención ao
público, redacción de informes, etc.
5. Dar visibilidade a deportistas que empregan o galego de maneira habitual para
utilizalos como modelos de boas prácticas lingüísticas e así contrarrestar os prexuízos
lingüísticos existentes na sociedade sobre a posibilidade de ter unha carreira exitosa
empregando a lingua galega.
6. Fomentar a lingua galega entre a xuventude, vinculando a lingua a deportes urbanos e
modernos.
7. Vincular hábitos saudables e lingua galega, a través de campañas sobre alimentación
adecuada para o desempeño deportivo.
8. Fomentar a presenza do galego nos espazos que a cidadanía emprega para a
práctica deportiva: ximnasios, espectáculos deportivos, comercio do ámbito do deporte,
etc.
As concellarías de Xuventude e mais de Deporte son as principais colaboradoras
internas desta actuación. E queremos contar, amais das escolas deportivas municipais,
cos clubs da cidade, deportistas, medios de comunicación...
Unha das eivas que observamos é a práctica inexistencia de material e ferramentas das
que poidan botar man quen desexe, por exemplo, galeguizar a súa entidade deportiva.
Xa que logo, entre as primeiras medidas para levar a cabo cremos necesarias:
•
•
•

Elaboración de recursos e materiais: fichas, documentos, léxicos.
Formación: cursos de redacción, de atención ao público, de ferramentas
informáticas, etc.
Actividades de promoción, publicidade, xornadas de debate e reflexión.

Sobre este programa agardamos poder informar polo miúdo do seu desenvolvemento
nas memorias vindeiras.
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