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NOTA INFORMATIVA DA CTNL 
 
 

Un impulso moi necesario para A Coruña 
 
A Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua 
(CTNL) apoia o borrador de Ordenanza de impulso do uso do 
galego presentado polo Concello da Coruña e considérao 
coherente, moi útil, xusto e necesario para a cidade 
 
[A Coruña, 11 de xaneiro de 2008] 
 
Despois de coñecido o borrador de Ordenanza de impulso do uso do galego no 
Concello da Coruña presentado pola Concellaría de Normalización Lingüística, 
a CTNL, entidade que agrupa á gran maioría de traballadores/as de 
normalización lingüística no noso país, ten que expresar o seu total apoio, por 
consideralo un regulamento coherente, moi útil, xusto e necesario para a 
cidade, para o seu desenvolvemento e para o proceso de promoción social do 
uso da lingua galega. 
 
Os concellos teñen a responsabilidade e a obriga sinalada na aprobada por 
unanimidade Lei de normalización lingüística de promocionar o uso e prestixio 
da lingua galega en todos os ámbitos sociais, polo que, ademais da súa 
galeguización e de garantir os dereitos lingüísticos da cidadanía, tamén deben 
implementar políticas lingüísticas transversais activas, dinámicas e 
integradoras para así implicar no proceso normalizador ás distintas entidades, 
sectores e colectivos sociais. Para isto considéranse fundamentais a creación e 
impulso de servizos de normalización lingüística (SNL) e a aprobación de 
regulamentos ou ordenanzas municipais de usos lingüísticos e impulso á 
normalización. Esta, por exemplo, foi unha das conclusións ás que se chegou 
no I Encontro de política lingüística desde as administracións locais da Coruña 
que organizou a Deputación a finais de 2007 e no que participaron 
representantes duns 40 concellos da provincia. Outra das conclusións dese 
encontro foi que o obxectivo do uso e prestixio do galego en todos os ámbitos 
sociais debe ser asumido por todas as organizacións políticas en todos os 
concellos, polo que cómpre que estes obxectivos e todas as medidas que se 
tomen nas administracións locais para procurar incrementar o uso e prestixio 
da lingua galega non sexan motivo de confrontación política nin partidaria. 
 
A utilidade, necesidade e lexitimidade de ordenanzas como a que se quere 
aprobar no Concello da Coruña está avalada pola unanimidade pola que se 
aprobaron a práctica totalidade e con características e obxectivos idénticos en 
concellos galegos de todas as cores políticas, como por exemplo, entre moitos 
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outros, Arteixo (BOP da Coruña do 3 de abril de 1998), Sada (BOP da Coruña 
do 28 de novembro de 2003), Ames (BOP da Coruña do 29 de agosto de 
2006), Santiago de Compostela (BOP da Coruña do 15 de abril de 1999), Porto 
do Son (BOP da Coruña do 6 de outubro de 2006), As Pontes de García 
Rodríguez (BOP da Coruña do 26 de setembro de 2006), Pontedeume (BOP 
da Coruña do 15 de outubro de 2004), Cambre (BOP da Coruña do 4 de 
novembro de 2005), Oleiros (BOP da Coruña do 22 de abril de 2004), Val do 
Dubra (BOP da Coruña do 9 de decembro de 2003), Pontevedra (BOP de 
Pontevedra do 30 de novembro de 2004), Moaña (2005), Marín (2007), Vigo 
(1988), Ferrol (1997), e un longo etcétera. 
 
As propostas que figuran no borrador de Ordenanza de impulso do uso do 
galego no Concello da Coruña xa están recollidas noutros acordos aprobados 
por unanimidade de todos os grupos políticos galegos, como a Lei de 
normalización lingüística de 1983, o tamén aprobado por unanimidade en 2004 
Plan xeral de normalización da lingua galega e da resolución non de lei apoiada 
por BNG, PP e PSdG-PSOE no Parlamento galego en maio de 2007 sobre a 
adopción de medidas para a normalización lingüística na Administración local. 
 
Debido a que ese borrador de ordenanza recolle as mesmas medidas xa 
consensuadas por todas as organizacións políticas tanto no Parlamento galego 
como en moitos dos concellos do noso país, desde a Coordinadora de 
Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) considérase, para non 
retroceder nos consensos xa acadados, que sería coherente e necesario que 
todos os grupos políticos con representación no Concello da Coruña a 
apoiasen.  
 
 
Nel Vidal Barral 
Presidente da CTNL 
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