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Nacen os Premios Mil Primaveras para recoñecer o 

traballo no ámbito da normalización lingüística 
 

A Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) crea e 

convoca os Premios Mil Primaveras a proxectos de posta en valor e fomento do 

galego co obxectivo de recoñecer e proxectar o traballo ben feito no ámbito da 

normalización lingüística, valorar e difundir proxectos positivos e seleccionar boas 

prácticas que poden servir como modelos. 

[2 de abril de 2019] 

 

A Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) crea e 

convoca os Premios Mil Primaveras a proxectos de posta en valor e fomento do 

galego para cubrir un oco nos premios de normalización da lingua, pois adoitan recoñecer o 

uso da lingua galega ou traxectorias en determinados ámbitos, pero non acostuman 

avaliar as propias accións, campañas, proxectos e programas que teñen como 

obxectivo promover o uso e o prestixio da lingua. 

Por que crea a CTNL os Premios Mil Primaveras? 

 Para difundir o labor ilusionante e necesario de promoción da lingua que 

desenvolven servizos de normalización lingüística, equipos de normalización e 

dinamización lingüística, asociacións e outras entidades públicas e privadas. 

 Para valorar e espallar o bo traballo que se fai no campo da normalización 

lingüística. 

 Para compilar accións, proxectos, programas ou campañas que poidan servir 

como modelos ou ser inspiradoras para novas accións.  

 Para transmitir unha imaxe positiva do labor de promoción do uso e prestixio 

da lingua e promover que sexa unha tarefa mellor coñecida, comprendida e 

apreciada socialmente. 

 

http://milprimaveras.gal/index/gl
http://milprimaveras.gal/index/gl
http://milprimaveras.gal/index/gl
http://milprimaveras.gal/outros-premios-nl/gl
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En que consisten os Premios Mil Primaveras? 

Os premios recoñecerán accións, programas, campañas, proxectos etc. que teñan como 

obxectivo a promoción do uso e do prestixio da lingua galega. Co fin de delimitar 

cronoloxicamente os premios, só poderán ser candidatos os proxectos que tivesen 

vixencia, total ou parcialmente, en 2017 ou 2018. 

Para abranguer propostas diversas e diferentes colectivos e ámbitos sociais, os premios 

contarán con seis categorías:  

● Premio ao mellor proxecto estabilizado: escollido entre aqueles que se leven 

desenvolvendo durante, polo menos, cinco anos. 

● Premio ao mellor proxecto novo: escollido entre aqueles nacidos en 2017 ou 

despois. 

● Premio á mellor comunicación e impacto: escollido por acadar un grande impacto 

social e por supor un modelo positivo de comunicación. 

● Premio ao proxecto máis innovador: escollido atendendo á innovación da súa 

maneira de intervir, da súa linguaxe, do seu ámbito de actuación etc. 

● Premio ao mellor proxecto de fomento do galego na infancia e/ou mocidade: 

escollido entre aqueles que teñan como obxectivo principal a socialización en galego 

da infancia ou da mocidade, como poboación destinataria prioritaria na normalización 

lingüística para garantir o futuro da lingua. 

● Premio ao mellor proxecto de fomento do galego nun ámbito sectorial (por 

exemplo, no ámbito socioeconómico, no das novas tecnoloxías, no audiovisual etc.): 

escollido entre aqueles que teñen como obxectivo principal a procura do incremento 

do uso e/ou prestixio do galego nun ámbito sectorial concreto. 

Os Premios Mil Primaveras non teñen dotación económica. Consistirán no 

recoñecemento e na ampla difusión das accións, programas ou proxectos escollidos 

polo xurado. Para axudar a dar a coñecer os proxectos premiados, organizarase un acto 

público de entrega e as candidaturas seleccionadas polo xurado estarán dispoñibles para a 

súa consulta detallada no web www.milprimaveras.gal. Tamén se difundirán os proxectos 

premiados a través das canles habituais de difusión da CTNL (redes sociais, web etc.). 

http://milprimaveras.gal/index/gl
http://milprimaveras.gal/proxectos-premiados/gl
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Participación, inscricións e prazo 

A participación nos premios é voluntaria e a presentación dos programas de 

normalización lingüística candidatos deben facela as propias entidades que os 

desenvolveron. Todas as candidaturas deberán ser de programas, proxectos ou 

accións xa desenvolvidas e con vixencia total ou parcial en 2017 ou 2018; non se 

valorarán propostas de accións pendentes de levar a cabo.  

A inscrición faise a través dun formulario dispoñible en www.milprimaveras.gal. Cada 

entidade pode rexistrar cantas propostas queira, sempre que sexan da súa 

responsabilidade e cumpran cos requisitos da convocatoria. A inscrición de cada proposta 

faise de maneira xeral aos premios, non a unha categoría concreta. 

O prazo para inscribir proxectos está aberto do 2 de abril ao 17 de maio de 2019. 

Xurado e criterios de valoración 

Nomearase un xurado que avaliará as candidaturas presentadas e escollerá as premiadas 

de acordo coas categorías e criterios que se establecen nas bases. O xurado estará 

formado por técnicos/as de normalización lingüística, responsables de equipos de 

normalización e dinamización lingüística e persoas que teñan experiencia en dinamización 

lingüística. Será nomeado pola CTNL e non poderán formar parte del promotores/as de 

accións candidatas. 

Os Premios Mil Primaveras promóveos e organízaos a CTNL coa colaboración 

económica da Deputación Provincial de Pontevedra. 

 

+Info: 

 Para máis información pódese contactar coa presidenta da CTNL, Anxos Sobriño, a 

través do teléfono 629571950 ou nos enderezos electrónicos presidencia@ctnl.gal e 

inf@ctnl.gal  

 Web dos premios: www.milprimaveras.gal  

 Web da CTNL: www.ctnl.gal  

http://milprimaveras.gal/inscricions/gl
http://www.milprimaveras.gal/
http://milprimaveras.gal/media/documentos/Bases_dos_Premios_Mil_Primaveras_a_proxectos_de_posta_en_valor_e_fomento_do_galego_abril_maio_2019.pdf
mailto:presidencia@ctnl.gal
mailto:inf@ctnl.gal
http://www.milprimaveras.gal/
http://www.ctnl.gal/

