
VAL DO DUBRA POLA IGUALDADE

             
Segundo o tipo de texto 

empregaremos unhas 
recomendacións ou outras

USEMOS UNHA LINGUAXE SINXELA, CLARA E COMPRENSIBLE

O Concello de Val do Dubra, a través do Servizo de Normalización Lingüística, lanza a campaña "Val do
Dubra pola Igualdade", co obxectivo de promover unha linguaxe inclusiva en galego, que teña en conta ás
mulleres e aos homes. A campaña consiste na edición dun cartel con 10 recomendacións para o uso dunha
linguaxe igualitaria e de 7 modelos de marcapáxinas con poemas de Filomena Dato,  María Reimóndez,
Emilia  Pardo Bazán,  Rosalía  de  Castro,  Xela  Arias,  Xohana Torres  e  Yolanda Castaño,  con  motivo  da
conmemoración do Día Internacional das Mulleres.

As 10 recomendacións do cartel propoñen o uso dunha linguaxe sinxela, clara, comprensible e igualitaria en
galego e ofrecen varias posibilidades para evitar o masculino xenérico e non caer en solucións que poidan
resultar  pesadas  ou  repetitivas.  Por  exemplo,  en  lugar  de  dicir  "notificar  ao  interesado",  a  campaña
recomenda usar a forma "notificar á persoa interesada", mentres que para evitar fórmulas como "o alcalde/a
alcaldesa", suxire unha solución máis sinxela e respectuosa como é o uso de palabras xenéricas ou colectivas,
por exemplo "a Alcaldía". Nos casos que designan unha persoa en concreto, a recomendación é usar o xénero
adecuado:  é  dicir,  en lugar  de empregar  o masculino "o enxeñeiro,  Laura  Pontes",  recoméndase usar  o
feminino "a enxeñeira, Laura Pontes", entre outras suxestións.



Estamos ante unha proposta visual cun obxectivo, o de modificar a forma de expresarnos na Administración
local, en concreto, e na sociedade, en xeral, e axudarnos a cambiar a nosa percepción cara a unha realidade
máis  igualitaria  e  integradora;  posto  que  a  linguaxe  sexista  invisibiliza  e  oculta,  impón  categorías  e
discrimina.  Nesta  liña,  o  primeiro  paso  para  conseguir  a  igualdade  é  ser  conscientes  da  existencia  da
discriminación e, para erradicar a desigualdade, é importante empezar pola linguaxe, debido a que, a través
dela, transmítese o pensamento. Este cambio é posible, posto que a lingua é arbitraria; é dicir, as normas
establécenas as persoas e, por tanto, son susceptibles de ser modificadas. A lingua é un instrumento vivo en
constante  evolución  que  se  ten  que  adaptar  ás  novas  necesidades  da  sociedade;  unha  sociedade  máis
igualitaria e xusta.

Os  carteis  coas  recomendacións estarán ao dispor  de todos os  departamentos  e  instalacións municipais,
centros  educativos,  centros  de  saúde,  xulgados  e  asociacións  a  través  da  súa  descarga  da  páxina  web
municipal.   A Administración  local  ten  a  obriga  de  impulsar  políticas  integradoras  e  colaborativas,  en
cumprimento do disposto no Decreto lexislativo 2/2015,  do 12 de febreiro,  polo que se  aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. No artigo
12  esta  lei  dispón  a  "Erradicación  do  sexismo na  linguaxe  institucional  e  social”  establecendo  que  se
erradicará, en todas as formas de expresión oral ou escrita, o uso sexista da linguaxe no campo institucional,
tanto fronte á cidadanía como nas comunicacións internas. Para estes efectos, informarase e formarase ao
persoal ao servizo das administracións públicas galegas. Tamén procurará a erradicación do uso sexista da
linguaxe na vida social e, para estes efectos, realizaranse campañas de sensibilización e divulgación pública. 

Por iso esta iniciativa pretende dar visibilidade ás connotacións sexistas das palabras e expresións que moitas
veces empregamos sen nin sequera darnos conta. Temos que ser conscientes que a discriminación de xénero
reflíctese  na  linguaxe  que  empregamos  de  maneira  habitual  e  traballar,  desde  as  administracións  e  a
sociedade, para cambiar esta realidade e loitar, con todas as ferramentas ao noso alcance, para erradicar as
desigualdades. Esta iniciativa é só un paso para seguir avanzando neste camiño.







 



                                                                             




