
Proposta  da  Meendinho  aos
partidos  políticos  da  Galiza,   para
reclamar seu compromisso com a língua
própria  da  nossa  comunidade  no
exercício  da  sua  governança  autárquica
durante o período 2015 a 2019.  

Princípios reitores no âmbito lingüístico:

1. Garantir que nos concelhos e outros entes locais, os empregados públicos conheçam e dominem a
língua nacional da Galiza com a mesma competência que a língua castelhana, para garantirem os
direitos linguísticos da cidadania, como o exige a Carta Europeia das Línguas Regionais e M,

2. Os cargos públicos devem ser exemplares no emprego da nossa língua nacional, e comprometer-
se a aperfeiçoar-se desde um ponto de vista lingüístico, usando-a de forma correcta. Reclamarão
seu uso às entidades com que contratarem fornecimentos e serviços.
 

3. Apoiar o desenvolvimento de meios de comunicação, na língua que nos é própria.

4. Favorecer e intensificar o intercâmbio cultural transfronteiriço com o mundo lusófono através de
entidades públicas e privadas, grupos e entidades culturais da Galiza, Portugal e outros países da
lusofonia,  favorecendo  especialmente  as  atividades  das  nossas  crianças  e  juventude:
acampamentos, viagens lúdico-culturais etc....

5. Desenvolver  e  potenciar  no  âmbito  local  a  Lei  1/2014  ,    para  o  aproveitamento  da  lingua
portuguesa  e  vínculos  coa  lusofonía.  , pondo  os  instrumentos  e  meios  necessários  para  a
adquisição duma competência lingüística adequada, de tal forma que as nossas autoridades, os
empregados públicos e outros cidadãos tomem consciência da extensão internacional da nossa
língua e da sua capacidade e riqueza cultural no Universo da Lusofonia.  

6. Pressionar na medida do possível em todos os lugares para facilitar e fazer realidade a recepção
das televisões de Portugal na Galiza, no quadro da Lei 1/2014.

7. Apoiar o desenvolvimento cultural,  em todas as áreas de conhecimento na nossa língua,  sem
discriminações de qualquer tipo, pois ela é a maior riqueza do nosso povo.

O partido político                                , compromete-se com esta declaração, para
levá-la avante nas entidades locais onde governar, ou nas que tivesse responsabilidades de governo.
Galiza maio de 2015.

Assina polo Partido por, (ou candidato)       ,
com o cargo de

Remitir cópia jpg assinada e carimbada:      meendinho@galiza-gz.info 
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