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Queremos 
Por Nel Vidal Barral 
 
Queremos que desde o goberno galego se deixen dunha vez por todas de 
sementar prexuízos lingüísticos baseados en falsidades como a da imposición 
lingüística. 
 
Queremos unha radio e televisión públicas que apoien decididamente o 
proceso de normalización da lingua galega en todos os ámbitos. Queremos que 
a CRTVG cumpra a súa misión estatutaria primordial de servizo público 
consistente na promoción, difusión e impulso do galego. 
 
Queremos que haxa a garantía de que calquera persoa poida ser atendida en 
galego na administración. Queremos que as e os aspirantes a traballadoras/es 
públicas/os en Galiza teñan que demostrar no proceso selectivo a súa 
competencia práctica para desenvolver o seu traballo na lingua propia deste 
país, polo tanto, na lingua na que terá que desenvolver o seu traballo na 
administración. 
 
Queremos software público en galego. Queremos a tradución pública á nosa 
lingua do software libre e a súa difusión e distribución. Queremos Mancomún. 
 
Queremos que a Xunta lle dedique os recursos económicos necesarios ao 
proceso de normalización da lingua galega. Queremos que non haxa recortes 
nos orzamentos para a política lingüística.   
 
Queremos o apoio decidido á creación, difusión e promoción dos produtos e 
servizos culturais en galego. Queremos Cultur.gal. 
 
Queremos que a música en galego de todos os estilos ocupe espazos 
primordiais da programación da canle principal da Radio Galega e tamén da 
televisión pública. Queremos abertos por reformas, extrarradios e lumes na 
palleira. 
 
Queremos que se respecten os nomes propios das nosas institucións, 
entidades, consellarías, organismos, concellos, etc. 
 
Queremos poder ler na nosa lingua obras literarias tamén estranxeiras. 
Queremos, tamén este ano, axudas públicas á tradución.  
 
Queremos que nas escolas infantís as nenas e os nenos poidan xogar e ir 
aprendendo en galego. Queremos darlles aos nosos fillos e fillas esa 
oportunidade. Queremos galescolas. Queremos que se retome o programa 
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piloto de liñas de educación infantil en galego fixado no PXNLG e que en anos 
anteriores tivo unha gran demanda. 
 
Queremos apoio decidido á creación cultural galega; á literatura, ao 
audiovisual, á música, á comunicación, á cultura tradicional, ás artes escénicas, 
etc. Queremos premios nacionais da cultura galega.  
 
Queremos escoitar os cargos públicos falar na lingua propia do país e das 
institucións que representan. Queremos que no exercicio das súas funcións as 
conselleiras e os conselleiros e demais cargos públicos se expresen 
normalmente en galego, tanto por escrito como oralmente. 
 
Queremos que o galego non sexa visto desde os poderes públicos como un 
atranco.  
 
Queremos cinema en galego. Queremos que, cando menos, se siga 
actualizando e difundindo Foclos.tv, o cineclub do audiovisual galego na rede. 
 
Queremos que se respecten e que non se poñan en dúbida os únicos nomes 
lexítimos dos nosos lugares, aldeas, parroquias, vilas, concellos e cidades. 
 
Queremos o cumprimento estrito do Decreto 124/2007, polo que se regula o 
uso e a promoción do galego no sistema educativo e do resto de lexislación 
vixente. 
 
Queremos que desde as administracións públicas non se financien entidades 
que teñen como obxectivo a redución do uso –e prestixio– do galego. 
 
Queremos a volta do Partido Popular ao consenso que supuxo o aprobado por 
unanimidade Plan xeral de normalización da lingua galega, pois os acordos 
asinados por todos só poden ser substituídos por acordos asinados por todos. 
Queremos que non haxa nin un só paso atrás. Queremos que os poderes 
públicos cumpran coa súa obriga e responsabilidade de apoiar o proceso de 
normalización da lingua galega. 
 
... E os bebés non saben ler subtítulos. Si, tamén queremos Teletubbies en 
galego. 
 
Queremos respecto... 
 

Queremos Galego! 
 
Nel Vidal Barral é presidente da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua 
(CTNL) [+info]  
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