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Vaga general pel gallec i contra Feijóo 
 
El president de la Xunta presenta el seu nou decret, que inclou l’elecció de llengua dels 
pares, i ho defensa dient “vull equilibri” entre idiomes. 2.000 persones es concentraren a 
Santiago i els sindicats aturaran dia 21 
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Els parlants de gallec estan en peu de guerra. La plataforma Queremos Galego i el 
sindicat CIG van anunciar ahir la convocatòria per al pròxim 21 de gener d'una jornada 
de vaga general en l'ensenyament gallec amb l'objectiu de mostrar "el rebuig" de la 
comunitat educativa al nou decret del gallec a les aules presentat a la Xunta. 
 
Això va anunciar el portaveu de l'entitat, Carlos Callón, que considerà que aquesta 
mobilització, que serà "històrica", demostrarà "el suport" de la comunitat educativa a 
l'actual normativa. Per part seva, el responsable de CIG-Ensino, Anxo Louzao, indicà 
que servirà per "intentar que el Govern de la Xunta desisteixi en els atacs" al gallec. 
 
Ja ahir horabaixa, amb motiu de la presentació de l'esborrany, unes 2.000 persones 
arribades de tot Galícia es van concentrar a Santiago de Compostel·la amb pancartes de 
diferents col·lectius -entre els quals figuraven els sindicats CIG, STEG i UGT- i cridant 
consignes com "na Galiza en galego". Els manifestants varen recórrer els carrers fins a 
l'edifici administratiu de la Xunta, on van reclamar una major defensa de la seva 
llengua. 
 
"Equilibri de llengües" 
 
Després de la reunió de la Xunta, Feijóo presentà el seu esborrany en roda de premsa. 
Pel president, el nou decret pretén establir un "equilibri" entre el gallec i el castellà en 
l'educació Primària i Secundària. De fet, l'escrit inclou com a punt més polèmic l'elecció 
de la llengua per part dels pares tant a Primària com a Secundària i Batxillerat. Així 
mateix, el decret intenta implantar el triligüisme: classes en castellà, en anglès i en 
gallec. "La intenció és que les matèries escolars s'imparteixin en quantitats d'un terç en 
gallec, un terç en castellà i un terç en anglès o una altra llengua estrangera i que els 
pares puguin triar el predomini d'una sobre d'altra". 
 
A més, Feijóo assenyala com a "objectiu final" acabar amb el "monolingüisme". 
"Passam d'un decret en el qual s'imposava als al·lots la llengua amb què havien de parlar 
a classe a un decret en el qual se'ls dóna llibertat", asseverà. 
 
Sigui com sigui, el nou text ha causat indignació entre els professors perquè suposa la 
derogació del Decret 124/2007, que garantia que el 50% de les matèries s'impartissin en 
gallec. 
 
La Xunta en defensa la idoneïtat. Els professors i els docents, però, semblen tenir-ho 
clar. 


