PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DO PROXECTO DE DINAMIZACIÓN
LINGÜÍSTICA “CLUB DE DEBATE”
En Pontevedra, o 9 de febreiro de 2012, reúnense os representantes dos concellos que a seguir se
relacionan:
Concello da Coruña
Concello das Pontes
Concello de Ames
Concello de Betanzos
Concello de Carballo
Concello de Carral
Concello de Ferrol
Concello de Oleiros
Concello de Pontevedra
Concello de Rois
Concello de Santiago de Compostela
Concello de Teo
Concello de Vigo
En virtude da súa representación recoñécense mutuamente capacidade abonda para asinar este
protocolo de colaboración e
EXPOÑEN
Que a Lei 3/1983 de normalización lingüística, no seu artigo 25, prevé que as corporacións locais
fomenten a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, culturais,
asociativas, deportivas e outras.
Que o Plan xeral de normalización da lingua galega aprobado polo Parlamento de Galicia inclúe entre
os seus obxectivos xerais conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso,
priorizando a súa presenza en sectores estratéxicos, e tamén promover unha visión moderna, afable e
útil da lingua que esfarele prexuízos, reforce a súa estima e aumente a súa demanda. Este mesmo
Plan atribúelle á Administración local un papel axente no proceso e asígnalle o obxectivo de consolidar

o seu papel normalizador e incluír a promoción do galego no concepto de servizo que os concellos
ofrecen á cidadanía, que cómpre poñer en relación coa especial relevancia da mocidade como
destinataria das políticas lingüísticas.
Que, ao abeiro do anterior, da demais lexislación aplicable, como a Lei de uso do galego polas
corporacións locais, e dos plans que en moitos casos aprobaron nos plenos respectivos, estes
concellos veñen desenvolvendo liñas de actuación, de xeito autónomo ou en colaboración con outras
entidades, destinadas a promover o uso da lingua galega na sociedade, dento das cales se inclúe o
obxecto deste protocolo.
Con base nestas consideracións
ACORDAN
Primeiro
Asinar este protocolo de colaboración para a organización conxunta e coordinada dun programa de
dinamización lingüística no ámbito educativo, no sector da mocidade, denominado Club de Debate.
Segundo
Son obxectivos deste proxecto potenciar a fluidez comunicativa ligada á oratoria, promover o
pensamento crítico e analítico, fomentar a diversidade de opinións, a tolerancia e o traballo en equipo e
impulsar o emprego da lingua galega entre a mocidade, especialmente os usos orais en contextos
formais e informais
Terceiro
De cara ao cumprimento destes obxectivos organizarase un torneo de debate por fases dirixido a
alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º de bacharelato, baixo a denominación común de Club de Debate.
Os/as interesados/as en participar deberán organizarse en equipos formados por un mínimo de 4
alumnos/as e un máximo de 10, e un/unha profesor/a que actuará de preparador/a.
Os debates consistirán na confrontación de argumentos entre dous equipos que defenderán dúas
posicións enfrontadas sobre os temas que determine a organización e de acordo coas bases do
certame así como coas determinacións do xurado da competición.

Inicialmente establécense dúas fases conxuntas para o torneo: unha comarcal e outra final. Se o
número de equipos inscritos o fixesen necesario realizaríase unha fase local previa de clasificación.
Cuarto
A fase comarcal, nesta edición 2011-2012, desenvolverase nas localidades da Coruña, Ferrol,
Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, incluíndose con cada unha delas os concellos
participantes da súa contorna, do seguinte xeito:
• A Coruña: A Coruña, Betanzos, Carral, Carballo e Oleiros.
• Compostela: Ames, Rois, Santiago de Compostela e Teo
• Ferrolterra: As Pontes e Ferrol
• Pontevedra
• Vigo
Quinto
Apróbanse como bases xerais da competición as que constan como anexo a este protocolo. Cada
comarca poderá completalas ou desenvolvelas de acordo coas súas peculiaridades garantindo, en todo
caso, a unidade do proxecto.
Sexto
En cada unha das fases da convocatoria, os concellos implicados deberán encargarse de dispor os
espazos acaídos para a competición e para o público asistente, o equipamento de consulta e de control
do debate, o xurado e, se é o caso, a acollida dos participantes. Así mesmo, correspóndelles realizar
as accións de difusión que sexan necesarias.
Na fase local, se a houber, estas accións corresponde acometelas e sufragalas a cada concello. Na
fase comarcal, os concellos agrupados en cada zona asumirán solidariamente os custos que se
produzan de acordo co sistema de repartimento que acorden. Neses acordos deberán ter en conta,
ademais da infraestrutura e dos premios comarcais, a contribución ao premio final común que
establecen as bases, así como o transporte do equipo gañador ata a localidade onde se celebre a fase
final.
Correrá por conta do concello que sexa sede final a organización e a infraestrutura necesarias para o
bo desenvolvemento desta fase.
Sétimo

As fases comarcais da competición deberán estar rematadas como máximo o 14 de abril co fin de que
poida celebrarse a final o día 28 de abril de 2012.
Oitavo
Ademais das entidades asinantes deste protocolo, procurarase achegar a participación dos equipos de
normalización e dinamización lingüística dos centros escolares e das súas coordinadoras co fin de
conseguir unha máis ampla difusión e implantación do proxecto.
Noveno
A interlocución necesaria para a xestión e organización de todo o proxecto realizarase a través dos
servizos de normalización lingüística de cada concello. Malia isto, a dirección e representación do
proxecto corresponderá ao conxunto dos responsables políticos desta materia en cada un dos
concellos participantes, que se constituirán en comisión de seguimento segundo se indica máis abaixo.
Décimo
A sede da competición final do Club de Debate no curso 2011-2012 será a cidade de Pontevedra.
Prevese, para anos posteriores, a rotación da sede final. As localidades que opten a acollela deberán
asumir as obrigas sinaladas no acordo sexto deste protocolo.
Décimo primeiro
O Club de Debate nace con vocación de continuidade polo que, logo de esgotada a primeira edición
correspondente ao curso 2011-2012, entenderase prorrogado tacitamente este protocolo.
Calquera dos concellos asinantes poderá acordar a súa exclusión do acordo e deberá comunicárllela
aos demais antes do inicio dun novo curso escolar co fin de que se poidan realizar os axustes que
sexan precisos.
Do mesmo xeito, poderán sumarse máis concellos participantes mediante unha addenda a este
protocolo que deberá ser asinada por todos os parceiros.
Décimo segundo
En todos os materiais editados, así como nos actos de presentación ou noutros que se realicen, farase
constar sempre a participación das entidades asinantes deste protocolo. Para este efecto, no material

que se difunda constarán, como mínimo, os sinais de identidade de todas as institucións que forman
parte do programa ademais da imaxe conxunta que se acorde.
Décimo terceiro
Adóptase como imaxe conxunta do Club de Debate o deseño que achega o Concello de Pontevedra.
Décimo cuarto
Os concellos asinantes acordan crear unha comisión de seguimento composta por un representante de
cada un, que se ocupará do desenvolvemento deste protocolo e de todas as actuacións que del se
deriven, así como de ditar as indicacións oportunas para o seu mellor cumprimento.
Décimo quinto
Todos os documentos e materiais que se deriven desta relación entre os concellos, así como da que se
estableza con outras entidades ou empresas con este motivo redactaranse en lingua galega, así coma
toda presenza pública (rótulos, indicadores, publicidade de calquera tipo e en calquera medio etc.) que
as partes realicen referente ao asunto obxecto deste protocolo.
Décimo sexto
Para a efectividade deste protocolo, cada concello deberá tomar os acordos que correspondan
consonte a normativa, nomeadamente no que toca á disposición dos gastos necesarios.
En proba de conformidade e para a debida constancia, asinan este protocolo en trece exemplares e no
lugar e data sinalados no comezo.

Polo Concello da Coruña

Polo Concello das Pontes

Polo Concello de Ames

Alfonso Rey López

Francisco J. Mourelo Barreiro
Concelleiro de Educación

Sara Ramos Rodríguez
Concelleira de Cultura

Concelleiro responsable de
Normalización Lingüística

Polo Concello de Betanzos

Polo Concello de Carballo

Polo Concello de Carral

José Ramón García Vázquez
Alcalde de Betanzos

Xosé Regueira Varela
Concelleiro de Normalización
Lingüística

Mª Isabel López Pérez
concelleira de Cultura

Polo Concello de Ferrol

Polo Concello de Oleiros

Polo Concello de Pontevedra

José Manuel Vilariño Anca
Concelleiro responsable de
Normalización Lingüística

Esther Garrido Pan
Concelleira de Normalización
Lingüística

Miguel Anxo Fernández Lores
Alcalde-Presidente do Concello de
Pontevedra

Polo Concello de Rois

Polo Concello de Santiago de Polo Concello de Teo
Compostela

Ramón Tojo Lens
Alcalde de Rois

Polo Concello de Vigo

Manuel Pérez Fernández
Concelleiro de Normalización
Lingüística

Ángel Benito Currás Fernández
Concelleiro de Normalización
Lingüística

Martiño Noriega Sánchez
Alcalde de Teo

