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felicitación bilingüe da egap

 O bng denunciou onte o envío, 
nas recentes datas de nadal, de 
felicitacións de contido relixioso 
e “curioso bilingüismo” latín-
español dende a escola galega de 
administración pública (egap). 
a través do seu deputado bieito 
lobeira, o grupo parlamentario 
do bng rexistrou unha iniciativa 
na que recorda “que se está a 
falar das comunicacións dun 
organismo público, que é o centro 
oficial de docencia do goberno 
galego”. “de aí a gravidade dos 
feitos”, subliñou. neste sentido, 

reprobou as felicitacións “tanto 
no que se refire á mensaxe, con 
citas bíblicas incluídas, coma no 
que se refire á lingua e a esa nova 
combinación latín-español”, 
ironizou. así mesmo, incidiu en 
que esta denuncia se inscribe 
nun momento “no que se intenta 
introducir o inglés no ensino, 
non para sumar coñecemento en 
idiomas, senón en detrimento 
do galego”. Segundo destacou, 
os organismos públicos “teñen 
a obriga” de respectar todas as 
crenzas e cumprir coa legalidade”.

A CIG reclama a Xunta 
que escoite “o clamor 
popular”, máis aló do 
nacionalismo, contra a 
súa política lingüística

Despois de solicitar en repetidas 
ocasións á Xunta que retire o seu 
proxecto de novo decreto para o ga-
lego no ensino, que reduce a un 33% 
a presencia desta lingua, o BNG tras-
ladará tamén esta loita a nivel local. 
Así, ten previsto presentar mocións 
nos concellos e Deputacións pro-
vinciais unha moción para pedir a 
retirada do borrador desta futura 
norma, que foi presentado o pasa-
do 30 de decembro.

Mentres se multiplican as críti-
cas a este polémico decreto, os na-
cionalistas recriminan que a che-
gada do PP ao Goberno da Xunta 
de Galicia “non fixo máis que agra-
var a situación crítica” que atravesa 
a lingua galega. Consideran que a 
“galegofobia” do partido no poder 
“está a propiciar que, en contrapo-
sición coa extrema ineficacia e pa-
rálise no resto da acción guberna-
mental, o Executivo de Feijóo estea 
a actuar con obsesiva celeridade en 
contra do galego”.

Ademais da retirada do decreto, 
a moción do BNG solicita o cum-
primento das obrigas estatutarias 
no que respecta a normalización do 
galego, e “retornar ao consenso po-
lítico e social que se establece” tanto 
na Lei de Normalización Lingüís-
tica, aprobada no 1983 coa unani-
midade de todas as forzas políticas 
galegas, como do Plano de Normali-
zación posterior, que tamén contou 
co apoio de todos os grupos. 

Neste sentido, o Bloque sinala que 
“un goberno serio, cívico e respon-
sable debería cumprir as leis e os 
tratados internacionais de derei-
tos humanos e lingüísticos”, algo 
que non ocorre co novo decreto, 
que “vulnera diversas leis básicas 
aprobadas por consenso”, segun-
do a formación frentista.

Os nacionalistas critican a “per-
secución política contra o galego” 
que está realizando o Goberno de 
Núñez Feijóo e advirten de que malia 
que o PP presenta o decreto como se 
fose o do plurilingüismo “no hai tal”, 
senón que é “un avance claro cara 
ao monolingüismo en castelán”, xa 

as bases para o decreto do plurilin-
güismo e negocie coas forzas políti-
cas e sindicais a nova norma. Aínda 
así, Seixo advertiulle a Feijóo que o 
sindicato “non vai aceptar nunca ir 
debater sobre aspectos que fan re-
troceder respecto ao que hoxe te-
mos acadado”.

O líder sindical tamén puxo en 
dúbida que os propios votantes do PP 
soubesen que a política lingüística 
do Goberno galego ía ser “tan regre-
siva” polo que non acepta a xustifi-
cación que dan os populares do seu 
apoio nas urnas. Ademais, recordou 
que institucións públicas como a 
Real Academia Galega (RAG) rea-
lizaron críticas ao borrador do de-

creto do galego. Precisamente, este 
organismo presenta hoxe na Coruña 
o informe redactado sobreeste texto, 
remitido o sábado á Xunta.

QUE ‘PACHI’ APRENDA DE PATXI

Fronte as críticas, o PP respondeu 
onte emitindo unha nota de prensa 
na que lle pide ao PSdeG que aprenda 
do PSOE do País Vasco. En concreto, 
diríxese ao líder dos socialistas ga-
legos, Manuel Pachi Vázquez, para 
que “aprenda algo do Patxi vasco”, 
que “importa os planteamentos lin-
güísticos da Xunta”.

Os populares galegos argumen-
tan que o Goberno vasco anunciou 
unha “política educativa irmá da que 
se desenvolverá en Galicia” a partir 
do curso que vén ao basear as dúas 
políticas lingüísticas “na equipa-
ración de dereitos entre o euskera 
e o castelán” e pactala co PP para 
“devolver a sensatez idiomática ao 
País Vasco”.

Por iso, o PP recrimina a Vázquez 
que non teña ao lehendakari como 
referente político, senón que siga 
“moi cómodo mantendo o seu ma-
trimonio cos pais da imposición das 
linguas” e na liña do presidente ca-
talán José Montilla “que aposta por 
utilizar unha lingua para arrinconar 
aos que se expresan noutra”. n

O bng insta os concellos a pedir a 
retirada do novo decreto do galego

Un grupo de participantes, nunha manifestación contra o decreto do galego PePe FeRRÍN/AGN

O PartidO POPular cOnsidera que O País vascO “imPOrta Os PlanteamentOs lingüísticOs da xunta”

que a introdución do inglés “é unha 
cortina de fume”. Tamén consideran 
que non hai liberdade de elección xa 
que “existe desigualdade xurídica 
entre o galego e o castelán”.  

“ESCOITAR O CLAMOR”

Pola súa banda, a CIG pídelle ao pre-
sidente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, que “escoite o clamor popu-
lar” contra a súa política lingüísti-
ca, que “é moi amplo” e “vai máis 
aló” do ámbito do nacionalismo, se-
gundo manifestou onte o secreta-
rio xeral do sindicato, Xesús Seixo, 
nunha entrevista a Radio Nacional 
recollida por Europa Press. Recla-
mou ao Goberno galego que retire 
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O Xacobeo 2010 
preséntase o 
venres en fitur 
aos operadores 
turísticos

O Xacobeo 2010 presentarase aos 
principais operadores turísticos 
nacionais e internacionais e aos 
medios de comunicación o próxi-
mo venres, no stand de Galicia 
de la Feria internacional de Tu-
rismo (Fitur).

Segundo destacou o Executi-
vo autonómico, Alberto Núñez 
Feijóo –que presidirá o acto– 
recalcará a importancia dun 
evento destas características, 
no que durante un ano Galicia 
se vai converter no escenario 
dalgúns dos principais eventos 
culturais, científicos, sociais e 
turísticos “máis relevantes de 
todo o país”.

O espazo que deseñou Turga-
licia ten unha superficie de máis 
de 1.400 metros cadrados e, se-
gundo o Goberno, presentarase 
“coas estéticas galegas máis van-
gardistas e tradicionais”. Dentro 
do recinto, ademais, distribui-
ranse apartados que se refiren 
ao turismo de Galicia, ás cidades 

O espazo de Galicia 
tamén promocionará 
o turismo urbano, de 
costa e de interior

galegas, aos patrimonios da hu-
manidade, ao interior e á costa. 
Outros produtos que a Conse-
llería de Cultura e Turismo bus-
ca potenciar serán o turismo de 
saúde e a náutica.

Os visitantes poderán contem-
plar, así mesmo, o martelo que 
o Arcebispo de Santiago, Julián 
Barrio, utilizou para derrubar o 
muro de pedra da Porta Santa, 
acto que representa o inicio do 
Ano Santo. 

FORO DE EXCELTUR

Por outra banda, Alberto Núñez 
Feijóo tamén estará presente ma-
ñá no V Foro de liderado turístico 
de Exceltur, no Pazo de Congre-
sos de Madrid, onde participa-
rá nun coloquio cos presidentes 
de Baleares e Canarias, Francesc 
Antich e Paulino Rivero.  Duran-
te a xornada, exporá “a súa visión 
e experiencia sobre o turismo ac-
tual e sobre como promover no-
vos modelos de crecemento de 
maior valor engadido e impacto 
socioeconómico”. n
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