
 
 

MANIFESTO CORRELINGUA 2020 

 

“Vinte coa lingua, vinte coa rebeldía” 
 

Benvidas e benvidos a outra festa do Correlingua , outra festa da rebeldía !!  

Porque se estamos aquí, compañeiras e compañeiros, é porque somos xente rebelde . En 
pleno século XXI percorrer as rúas defendendo os nosos dereitos lingüísticos é un dos 
maiores actos de reivindicación cidadá.  

Porque herdamos unha lingua socialmente enferma e somos capaces, a pesar da nosa 
idade, de estourar as rúas das vilas e cidades galegas coas nosas voces e as nosas proclamas. 
Queremos facer reaccionar á sociedade adulta que non soubo ou non puido darlle o lugar 
que merece como lingua do pobo. Se agora tan só hai un 25% de rapaces e rapazas 
galegofalantes entre os 4 e os 14 anos, debedes recoñecer que non fixestes as cousas ben:  

● nin as familias, deixando de transmitir o idioma;  

● nin as institucións, aprobando decretos que nos tollen a lingua nas materias STEM;  

● nin os medios de comunicación, cuxa aposta polo galego se reduce a un uso ritualizado 
que lles garante recibir as axudas públicas ;  

● nin as empresas, nin a Igrexa, nin o SERGAS...  

E poderiamos dicir, unha atrás doutra, esferas sociais que, por mor de ideas preconcibidas e 
propias doutros tempos non democráticos, provocan a situación lingüística que nós 
herdamos: o abandono lingüístico parece estar en marcha mais nós imos dar a batalla.  

Dende aquí, tomando o mando e erguendo a voz:  



● Familias: vós queredes sempre o mellor para nós, e o mellor é construírnos para sermos 
persoas libres. Criarnos en galego é o primeiro chanzo dese camiño, porque só cando somos 
galegofalantes somos realmente libres.  

● Excelentísima conselleira Carmen Pomar: reconsidere o Decreto 79/2010, aposte polas 
linguas cooficiais e iso significa poñer en marcha mecanismos que garantan a equidade 
social dos dous idiomas.  

● Medios de comunicación: a mellor maneira de chegar a unha persoa é falarlle na súa 
lingua, non o dicimos nós, díxoo Nelson Mandela. Empreguen o idioma e así nós 
confiaremos máis na súa información.  

● Sociedade galega: apostar polo galego nunca significa desleixar o castelán, mais a opción 
contraria si determina o abandono dun dos nosos maiores tesouros como pobo: a nosa 
lingua.  

Aquí estamos, ocupando outra vez as rúas, os escenarios e os micrófonos. E xa van 20 anos: 
miles de escolares de todo o país festexando ter unha lingua propia, reivindicando poder 
vivir en galego día a día.  

Grazas, Correlingua!! O voso aniversario é tamén o de todas e todos nós porque o que 
festexamos son cousas tan importantes como: termos unha lingua de noso; defendermos a 
diversidade e as liberdades individuais e colectivas; e garantir que esta xeración que está 
aquí defende a democracia, a convivencia e o respecto.  

As persoas que asinamos este manifesto sentímonos afortunadas por sermos mocidade 
galegofalante. Animamos e apoiamos a todas as persoas que queiran iniciar o seu camiño na 
lingua: aquí estamos, contade connosco!!  

Somos semente florecida do noso idioma.  

Somos e seremos NÓS: unha colectividade de EUS que nunca serán YOS .  

 

 

TerZas (alumnas e alumnos de 3º da ESO do CPI de Zas) 


