Consello da Cultura Galega
- 25 e 26 de outubro de 2021: difusión dos contidos gravados en consellodacultura.gal
- 4 de novembro de 2021: sesións presenciais

Todos os estudos e informes sobre a situación do galego na
sociedade actual sinalan como un problema grave, non único, a
creba da transmisión xeracional. Para poñerlle cifras e atopar
análises expertas, as persoas interesadas poden acudir aos traballos
realizados nas últimas décadas, entre os que salientamos os do
Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega e,
naturalmente, os do Consello da Cultura Galega, a través do
Observatorio da Cultura Galega, que atoparán en liña no noso web.
Visitando, de modo real ou virtual, o Centro de Documentación
Sociolingüística de Galicia, poderán acceder ademais a un historial
de noticias, programas e actividades que ilustran ben unha
preocupación por este asunto, que non xorde de xeito inopinado nos
últimos anos.
En efecto, leva moitas décadas preocupando a todas as persoas que
manifestan sensibilidade a prol do idioma propio e dos dereitos
lingüísticos dos falantes. Lembremos aquel Fálalle galego da
primeira campaña pública en defensa do idioma do novísimo
goberno autonómico, convertido nun slogan que saltou dos carteis á
rúa e segue fixado no noso recordo. Mais nas últimas décadas os
datos indican que a situación é dramática; incluso o Consello de
Europa advirte da diminución de falantes e da grave perda da
transmisión xeracional, a través do seu Comité de Expertos para
analizar o grao de cumprimento dos compromisos adquiridos polo
goberno verbo da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias.
Na programación dos XXIII Encontros para a normalización
lingüística quixemos colocar este tema no centro das nosas
preocupacións, baixo o título ben explícito Desde o berce: a
transmisión interxeracional da lingua galega. O obxectivo do
programa é proporcionar e intercambiar información, reflexionar
sobre os datos, difundir e compartir experiencias e recursos, e tentar
achegar vías de solución ou propostas positivas. Non nos move
menos o desexo de reatoparnos en vivo, cara a cara, agora que a
situación sanitaria vai permitindo maior presencialidade, nesta cita
anual que chamamos, significativamente, Encontros.

2 5 E 2 6 D E O U TU B R O
14:00 horas
Publicación dos contidos gravados
dos XXIII Encontros en
consellodacultura.gal
4 DE NOVEMBRO
10:00 horas. Inauguración
10:30 horas
A transmisión interxeracional da
lingua galega: marco conceptual e
contexto social
Paula Kasares, Universidade Pública
de Navarra e Euskarabidea-Instituto
Navarro do Euskera
Xaquín Loredo, Seminario de
Sociolingüística da Real Academia
Galega
Anik Nandi, Universidade de Leiden
(Países Baixos)
Coordinación e moderación: Ana
Iglesias, Gregorio Ferreiro e Bieito
Silva
Obxectivos da sesión: achegar datos
cuantitativos e cualitativos, abordar o
marco conceptual e expor
experiencias e accións
implementadas noutras áreas
lingüísticas.
12:00 horas
Crianza en galego... crianza natural
Ruth Caramés, Cooperativa Fabaloba
Irimia Fernández, Brazolinda
Socorro García, Proxecto Apego
Coordinación e moderación: Manuel
Maseda, David Cobas e Bernardo
Penabade
Obxectivos da sesión: presentar unha
visión diversa da crianza, relacionada
cos espazos e cos tempos. Un
achegamento ao traballo e á ollada de
catro persoas que teñen consciencia
da importancia de criar na nosa
lingua.

16:00 horas
Escola en galego... escola aberta
Fernando Lacaci, Confederación
ANPAS Galegas
Cristina Llinares, A Galiña Azul
Lorena Pita e Cristina Rodríguez,
Aulas Galegas
Marta Santos e Joana Santos,
Proxecto Semente
Coordinación e moderación:
Bernardo Penabade, David Cobas e
Manuel Maseda
Obxectivos da sesión: presentar unha
visión desde a perspectiva de
diversos axentes da comunidade
educativa. Un achegamento á ollada
de catro colectivos que teñen
consciencia da importancia de facer
escola -de múltiples formas- na nosa
lingua. Partillar propostas concretas e
falar de metodoloxías e modelos
colaborativos desde ópticas diversas.
17:30 horas
Lecer en galego? Espazo de
transmisión?
María Campos e Carlos Yus, Á procura
do tesouro. Migallas Teatro
Nerea Couselo e Chus Caramés,
Socialización en galego no ámbito
municipal. Xandobela
Marcos Maceira, Iniciativa Xabarín. A
Mesa pola Normalización Lingüística
Marcelo Rodríguez, Paseíños para
peques. Faia, Educación Ambiental
Coordinación e moderación: Marta
Souto e Anxos Sobriño
Obxectivos da sesión: ofrecer
información e debater sobre o que
fan as e os cativos no tempo de lecer,
que demandan as familias e que
ofertan as administracións e as
empresas, todo a través de
experiencias desenvolvidas no
ámbito galego.

19:00 horas
Actuación de peche
Faia Díaz e Vero Rilo, Apatacón
Por unha peseta
Proposta artística a voz cantada e
narrada, que fai referencia
xustamente ás historias
interxeracionais aprendidas das súas
avoas. Unha transmisión da lingua
moi viva que saben tecer
perfectamente para darlle forma ao
espectáculo.
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Inscrición
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
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