
A alcaldía do concello de Chantada

MOCIÓN  DE  POR  CHANTADA-CUP  PARA  O
CUMPRIMENTO  REAL  E  EFECTIVO  DA  CARTA
EUROPEA DAS LINGUAS REXIONAIS E MINORIZADAS 

O pasado 21 de xaneiro facíase público o  4º Informe de avaliación do cumprimento da Carta
Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias, elaborado polo Comité internacional de expertos.
Ao tempo, e baseadas neste informe, facíanse públicas as recomendacións do Comité de Ministros
do Consello de Europa ao Estado español1. 

Desta enésima condena implícita da política lingüística galega fixéronse tamén eco outras entidades
ligadas ao proceso de normalización da lingua galega, como o Consello da Cultura Galega2 ou a
Mesa  pola  Normalización  lingüística,  organismo  este  último  impulsor  dunha  moción  para
apresentar  nos concellos  da Galiza e  mais  dunha declaración en defensa da lingua galega,  que
solicita a derogación do coñecido como Decreto de plurilingüismo en sintonía co seguimento das
recomendacións  dos  expertos  europeos.  Esta  declaración foi  subscrita  por  todos  os  partidos
políticos galegos coas excepcións do PP, Ciudadanos e Podemos.

Nestas recomendacións, o Comité de expertos e o Comité de Ministros sinalan os aspectos que
cómpre corrixir para o cumprimento efectivo das garantías que o Estado español e a propia Xunta
de Galiza se comprometeron a cumprir ao ratificar a Carta europea das linguas en 20013.

Desde a candidatura de unidade popular Por Chantada partillamos coa Mesa pola normalización
lingüística estas demandas e instamos aos restantes grupos do concello de Chantada a manifestar o
seu compromiso, achegando a tal efecto o propio informe e a documentación que fomos citando en
notas a rodapé á presente emenda, confiando en atinxir o apoio de todos os grupos tal e como temos
conseguido noutras mocións que entendemos que serven á colectividade, neste caso aos dereitos
lingüísticos e a cultura do pobo galego.

Polo exposto,  solicitamos que o concello de Chantada manifeste  o  seu compromiso coa  Carta

1 As seis recomendacións poden consultarse na seguinte ligazón:  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/RecChL
%282016%291&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=E
DB021&BackColorLogged=F5D383 e  o  informe  completo  na  seguinte  referencia:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/E_Reports/SpainECRML4_en.pdf 
2 http://consellodacultura.gal/cdsg/paxinaarq.php?id=4413 
3 Dita Carta pode consultarse integramente aquí: http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?
folderId=1647065&name=DLFE-8943.pdf   
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Europea  das  Linguas  Rexionais  e  Minorizadas,  tratado  internacional  que  garante  os  dereitos
lingüísticos, nomeadamente en relación á lingua galega como lingua propia e oficial de Galiza e 
INSTA á Xunta de Galiza ao que se expón de se seguido, mediante ACORDO plenario: 

1.- Cumprir con todas as recomendacións do Consello de Ministros e do Comité de Expertos
do Consello de Europa, e exixir do Estado español a aplicación real dos seus compromisos en
relación coa Carta, tal e como indica o Consello de Ministros.

2.- Dar os pasos necesarios para cumprir co asinalado na alínea 640 do informe que afirma
que o  Decreto 79/2010 de plurilingüísmo contradí o estabelecido na  Carta,  e o punto 5º da
resolución do Consello de Ministros, onde sinala que a introdución dunha terceira lingua no
ensino non pode afectar negativamente á propia (bilingüismo aditivo e nunca substractivo). 

3.- Elaborar de maneira ampla e consensuada un novo decreto para o uso do galego no ensino,
envolvendo aos axentes sociais implicados na normalización lingüística, obtendo o maior apoio
político posíbel e atendendo aos principios de normalización lingüística, xa que logo, acorde co
sinalado na Carta Europea. 

4.-  Desenvolver e  potenciar o  aprobado  polo  Parlamento  de  Galiza  na ILP Paz Andrade
potenciando o ensino do portugués no ensino e as súas ligazóns co galego, co que partilla un
mesmo diasistema lingüístico.

5. Que mentres non se elabora o novo decreto, modifique o actual derrogando os artigos que
poñen límites ao uso do galego nas aulas, como as porcentaxes máximas de materias.

6.- Ofertar lingua portuguesa na Escola Oficial de Idiomas do sur lucense, demandando que
esta sección para todo o sur lucense se instale en Chantada.

Ao tempo, o concello de Chantada insta ao Estado español ao seguinte:

7.- Pór en marcha unha vella aspiración de galegos e portugueses que consiste na recepción
das televisións lusas na Galiza e da recepción da RTVG en terras portuguesas.

Por último, como entidade local comprometémonos a:

8.- Impulsar un servizo de normalización lingüística con actividades destinadas a espallar e
consolidar o uso correcto do galego no concello de Chantada, así como impulsar actividades
de promoción da lingua galega. A promoción, uso e difusión da lingua galega valorarase como
mérito  na  concesión  de  axudas  públicas,  nomeadamente  no  caso  das  subvencións  que
dependan do concello de Chantada.

9.-  Priorizar  a  subscrición  de  medios  escritos  (xornais,  revistas...)  maioritariamente  ou
integramente en lingua galega como a revista científica Agália, a revista Temos Novos, etc.

10.- Garantir que a maioría dos novos fondos bibliográficos sexan na lingua propia ou en
lingua portuguesa.

En Chantada, a 17 de febreiro de 2016.

Antom Fente Parada
Portavoz do grupo municipal Por Chantada-CUP


