
 

María Manuela Rodríguez Pumar, con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo  BNG, ao abeiro do
regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en Pleno:

Moción pola Normalización Lingüística no Concello de Gondomar

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2018, sometíase á exposición pública, ao obxecto de presentación de emendas, a proposta de
Ordenanza de Normalización Lingüística do Concello de Gondomar aprobada inicialmente no Pleno
Municipal  do 19 de abril  dese ano,  a iniciativa da alcaldía e co único argumento de que a súa
ausencia provocaba a perda de determinadas subvencións. A antedita proposta producíase despois
de que o BNG demandara en outubro de 2017 unha ordenanza que fomentara o uso da nosa lingua
e que evitara situacións esperpénticas como as producidas por uns sinais rotulados en galego en
que  acabou  intervindo  a  Valedora  do  pobo.  O  BNG,  malia  non  ter  daquela  representación  no
concello, presentou un conxunto de propostas para mellorar a ordenanza. Finalmente foi aprobada,
por fin, en xaneiro de 2020.

A ordenanza aprobada obriga ao goberno local á dotar ao concello do servizo de normalización
lingüística (SNL). Asimesmo, regula  a constitución e convocatoria dunha comisión de seguimento
do cumprimento da propia ordenanza, que debe reunirse cando menos dúas veces ao ano, tal como
recolle esta no seu artigo XXX. Así, á  véspera xa do terceiro Día das Letras Galegas desde que o
pleno municipal aprobara definitivamente a ordenanza de normalización lingüística, o goberno local
segue a incumprir deliberadamente a súa propia normativa. E, máis unha vez, decidiu este ano non
solicitar  a  subvención  para  a  creación  do  SNL  que  o  Servizo  de  Lingua  da  Deputación  de
Pontevedra pon cada ano a disposición dos concellos e cuxo prazo rematou o pasado 28 de marzo.

COMPETENCIAS DAS ENTIDADES LOCAIS EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
As entidades locais galegas teñen atribuídas competencias en materia de normalización lingüística
mais desenvólvenas de forma dispar. A competencia municipal en normalización lingüística non se
exerce  só  uns  meses  ao  ano,  con  certas  actividades  esporádicas  en  galego,  ou  cumprindo  a
legalidade e redactando as actas e demais documentación interna da entidade na nosa lingua, que
no caso de Gondomar non sempre se cumpre como acontece na documentación deste pleno de
maio. Ter e desenvolver a competencia en normalización lingüística require un labor continuado,
planificado e que poida ser avaliado. E, para realizalo, é necesario contar con persoal técnico que
analice a realidade sociolingüística, as necesidades de intervención e as prioridades do contexto,
que planifique e execute as accións que mellor poidan responder a esta análise, e que avalíe os
resultados para reorientar a política lingüística con eficacia. 

O galego única lingua do Estado que perde falantes, tamén en Gondomar

Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE), extraídos da Enquisa estrutural a fogares
(EEF) do ano 2018, a comarca de Vigo, á que pertence Gondomar, é a máis desgaleguizada do país e



nela o nivel de uso da nosa lingua descende ao 25,5% cando en 2008 era do 33,6%. O estudo recolle
tamén que en municipios de entre 10.000 e 20.000 habitantes, como Gondomar, a porcentaxe de
fogares galegos en que todos os seus membros de 5 ou máis anos falan habitualmente só galego é
do 19,30%. Pero na provincia de Pontevedra esa media descende até 13,5% cando en 2008 era do
27,5%.

Eses datos do IGE tamén teñen a súa proxección en Gondomar.  Nos centros educativos veñen
comprobando, ano tras ano, o descenso no uso da lingua entre o alumnado, obtendo porcentaxes
coherentes coas recollidas no IGE para toda a comarca de Vigo. Durante o segundo trimestre de
2019,  alumnado de 2º e 4º da ESO do IES Terra de Turonio (Gondomar) realizou un traballo de
investigación sobre a situación da lingua galega na súa contorna familiar (avós, pais e irmáns), que
veu  concluír  que  o  galego  perde  falantes  en  Gondomar.  Así,  redúcese  o  uso  da  lingua  galega
(41%>28%)  e  increméntase  o  uso  das  dúas  linguas  (48%>55%)  e  o  uso  exclusivo  do  español
(11%>17%); e esa redución é cada vez máis acusada entre a xente máis moza.

Por todo o exposto, o reclama unha aposta decidida pola nosa lingua que se concrete,  o antes
posíbel, nos seguintes ACORDOS:

• Creación do Servizo de Normalización Lingüística (SNL).
• Constitución  e  convocatoria  inmediatas  da  comisión de  seguimento  do  cumprimento da

ordenanza municipal de  Normalización Lingüística
• Iniciar a elaboración dun Plan de Normalización do Concello de Gondomar, no camiño de

reverter a perda da nosa lingua.
• Empregar o galego como lingua oficial do concello en todos os casos,  documentos e nas

intervencións e declaracións dos representantes municipais, tamén nas redes sociais.
• Apoiar e difundir a manifestación convocada pola Plataforma Queremos Galego polo Día das

Letras Galegas, 17 de maio, en Compostela.


