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A Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua felicita 
ao Concello da Coruña polo anuncio de creación dun Servizo de 
Normalización Lingüística  

[5 de xullo de 2007] 

O presidente da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua 
(CTNL), Nel Vidal, envioulle en nome deste colectivo unha carta de felicitación á 
concelleira de Normalización Lingüística do Concello da Coruña, Ermitas Valencia, 
para felicitala polo anuncio da próxima creación dun Servizo de Normalización 
Lingüística. 

Este colectivo considera que para poder desenvolver e implementar realmente a 
política lingüística desde a administración local é imprescindíbel a existencia dun 
departamento técnico coas funcións xerais de asesorar á administración en todo o 
relacionado coa política lingüística, de velar polo cumprimento da lexislación e os 
dereitos lingüísticos e de planificar, xestionar, executar e avaliar accións encamiñadas 
a incrementar o uso e prestixio da lingua galega en todos os sectores da cidade. Por 
estes motivos, sinálase na carta, «consideramos totalmente acertada a decisión de 
crear de inmediato un Servizo de Normalización Lingüística (SNL) nesa administración 
local, a que até o momento se caracterizou por implementar unha política lingüística 
contraria á normalización da lingua galega». 

Nel Vidal afirma no escrito enviado á concelleira coruñesa que «a acción 
normalizadora desde a administración precisa de departamentos técnicos, de SNL 
estábeis con capacidade de intervención social e dotados de recursos humanos, 
materiais e económicos, como agardamos que sexa o que se vai crear no Concello da 
Coruña». 

Este colectivo, no que están agrupados/as os traballadores e as traballadoras de 
normalización lingüística en Galiza, xa lles enviou unha proposta de creación de SNL 
municipais a todos os partidos políticos antes das eleccións locais do 27 de maio, e 
nas próximas semanas poñerase novamente en contacto cos gobernos municipais das 
cidades e principais vilas galegas que non conten cun departamento destas 
características para reiterar e concretar a proposta. 

Desde a CTNL tamén afirman que «na actualidade non chegan a 50 os concellos 
galegos que teñen SNL, e na maioría dos casos estes son inestábeis, as condicións 
laborais dos seus traballadores e das súas traballadoras son normalmente precarias, 
apenas están dotados con recursos económicos para a súa actividade e, en moitos 
casos, nin sequera desenvolven accións claramente dinamizadoras na sociedade». 

A curto prazo agárdase a creación dun Corsorcio de Planificación Lingüística 
impulsado desde a Xunta. Desde a CTNL agardan que este novo órgano «sexa desde 
onde que se implemente a política lingüística galega e que sirva para crear 
departamentos técnicos comarcais, estábeis, con equipos multidisciplinares, con 
capacidade de intervención social para a normalización lingüística e coordinados a 
nivel galego». 


