Queremos unha lingua
viva, útil, moderna, atractiva, visible. Queremos un
idioma para tod@s. E queremos que se vexa! E a
celebración das Letras
Galegas debe servir para
contribuír a visibilizar a
lingua en todos os ámbitos
e a dar unha imaxe
máis moderna e
atractiva do noso
idioma.
A festa das Letras
Galegas serve para
enxalzar unha figura
literaria relevante para
nós, por medio de actos
culturais que nos axudan
a coñecela mellor. Mais
tamén é unha celebración
para reivindicar o valor e
a presenza da propia
lingua en todos os ámbitos e ocasións: na ciencia,
no deporte, no asociacionismo, nas novas tecnoloxías, no ensino, na
comunicación, na cultura,
entre a mocidade e a
infancia, no lecer, na economía, no comercio, na
sanidade, etc.

Por iso, desde a Coordinadora de Traballadores/as de
Normalización da Lingua
(CTNL) propómoslles a todas
as entidades que os programas, imaxe, actividades,
discursos, etc., que se fagan
arredor do Día das Letras
Galegas teñan isto en conta,
e sirvan tamén para transmitir esa imaxe de
lingua viva, útil, moderna e atractiva para
tod@s e en todos os
ámbitos e situacións
sociais. Deste xeito,
propomos o lema QUE SE
VEXA!
O GALEGO e un sinxelo logo
e ofrecémolos de xeito libre
para que os utilice calquera
persoa ou entidade.
Ademais, gustaríanos coñecer e poder difundir todas
esas actividades que se fan
para darlle protagonismo ao
idioma e para destacar que é
unha lingua viva e rica válida
para todos os ámbitos e
situacións. Queremos coñecer e espallar propostas
para QUE SE VEXA!
O GALEGO.

QUE SE VEXA! O GALEGO en todos
os recunchos, do 1 ao 31 e tamén o
17! Que se vexa a lingua cada ano,
cada mes, cada día e cada hora
porque é motivo de celebración os
365 días do ano, e tamén os 366!
Aproveitemos para incorporar o
galego entre todos e todas, desde
os pequechos ás máis vellas,
recuperemos os espazos e os
usos que lle corresponden, lembremos que
todas as ocasións son
boas para amosar a
lingua.
O 17 de maio é un día moi
especial para o noso idioma, mais
todos o deben ser se queremos
mil primaveras máis para a
lingua. Lembramos a aqueles
escritores e escritoras que fixeron
do galego a mellor ferramenta
creativa para lles transmitir ás
seguintes xeracións o seu legado,
mais tamén traballamos para que
os que veñen detrás, os nosos
fillos, as nosas fillas e os fillos das
nosas fillas entendan que o
galego é unha lingua útil e
imprescindible para a súa vida, un
idioma de presente e futuro que
nos identifica como galegos e
galegas.

Soñamos con vivirmos en galego
porque a nosa lingua fainos
únicas e sitúanos no mundo con
forza propia. Este soño aparece
aínda con máis intensidade neste
mes que celebramos as nosas
letras, unha data sinalada que
debe servir para reforzarmos as
posibilidades da nosa lingua e a
necesidade de abrir novos
camiños que afiancen o
seu uso no comercio, no
deporte, na ciencia, no
asociacionismo, entre a
mocidade, nas novas
tecnoloxías, no ensino, na
cultura, na comunicación, no
lecer, nas empresas, nos parques,
nos centros de saúde... Simplemente "queremos curar a fendedura, esquecer a tristura e volver
comezar", queremos, pois,
presente e futuro e queremos
QUE SE VEXA! O GALEGO.
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