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Valetín García Gómez
secretario xeral de Política Lingtiística
R/ San Roque, n.o 2
15704 - Santiago de Compostela

Prezado señor García:

O goberno do Concello de Ribeira vén incumprindo de maneira sistemática, durante décadas, a Lei

311983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, que fixa o marco para o uso oficial do galego

en diversos ámbitos. contén tamén a base legal para a recuperación e fixación da toponimia galega.

No seu artigo 10 establece que "os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega" e

que "corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos

territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de

Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo concello correspondente."

Do mesmo xeito, as institucións públicas deben aterse ao establecido no Decreto 18912003, do 6 de

febreiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente coas entidades de poboación da

provincia da Coruña (DOG, 2510312003) onde se recolle que o nome do municipio é "Ribeira".

En base ao anterior non parece adecuado nin lóxico e moito menos legal, que unha institución

pública lulnere, conscientemente, a lei para deturpar a forma oficial e correcta de denominar este

municipio. O goberno local ademais de fomentar o uso deturpado de "fuveira" a todo o persoal

mtrnicipal, empresas que rotulan cartalaría e sinais viarios e outros moitos casos, acaba de instalar

dous letreiros co nome de "Riveira" en dúas rotondas da vila. A instalación destes letreiros coúeu a

conta das arcas municipais, xa que logo, gastaron cartos públicos con total desprezo pola lexislación

vixente ao teimar na deturpación poñendo "Riveird' aínda sabendo que é contrario ao que

legalmente esta estipulado. É destacábel a única administración pública que incumpre esta norrna

sexa o propio concello e por riba de maneira consciente e con total desprezo.

O goberno local de Ribeira gastou 3.328,84C, reflectidos na factura da Xunta de Goberno Local

celebrada o día 1 de marzo de 2018 (Anexo I). Este feito mostra con claridade como o equipo de

goberno gasta cartos públicos para vulnerar as leis aplicábeis á toponimia e desatende os
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,-*;;.rtos de diferentes institucións, como a da Valedora do Pobo e a SecretmÍa Xeral de

Política Liugtiística (Anexo II) que en reiteradas ocasióus lle exixiron que non se deturpase a

toponimia e se procedese a cumprir coa lexislacióry sen que isto supuxese un cambio de actitude e

moito meüos, o cumprimento dalegalidade.

Cómpre lembrar neste caso, que en marzo de 2016, a profesora da Universidade de Santiago,

académica con'espondente da Real Academia Galega (RAG) e membro do Comité CientÍfico do

Instituto da Lingua Galega (ILG) Ana Isabel Boullón Agrelo, emitiu un informe (Anexo III) no que

se conclúe:

"o paso de Ribeira a Riveira é un cambio gráfico ocorrido canda a castelanización da toponimia

galega. O proceso de recuperación e dignificación dos troso€ nomes de lugar leva consigo a adaptación

ás normas xerais, o que ás veces se contraü cunha certa radición gráfica que, neste caso, é unha

consecue-ncia máis do esiado de deturpacién que os Rsos norues de }ugar su{ri¡on á longa dos

chamados "séculos escuros". No caso de Ribeira, os criterios son cla¡os. Se acaso sería necesario facer

un labor pedagéxico de información és veciños da v:la pala saber cales son as razóns dur canbio que

a eles lles pode parecer "de toda a vida" pero que en ternos históricos é de antonte, e non se adecúa ¡ís

rrormas moderuas do noso idioma- Ouras razóns presuntemente históricas poden caes cB!! exáme

minimemente rigoroso. Non cómpre pretender orixes nesta ou naquela familia nobrg cando están tan

claros nesta vila que recibe o honroso rtome de «a que está ó pé do man>

En xuño de 20L2 a Asociación de Onomástica Galega publicaban un artigo na súa web desmentindo

"a falacia da forma Ejvera" e que a día de hoxe se pode consultar en

7/a-falacia-da-forma-riveirar ] e nestoutra pódese comprobar a

Asociación de Onomástica Galega e o Valedor do Pobo coinciden en que as institucións públicas e

os seus representantes deben respectar os topónimos oficiais [ht§p:l/ilg"usc.elagonl] (Anexo IV).

Tamén no mes de novembro de 20L5 en nome do BNG Ribeira, fixen chegar unha queixa ante a

Secretaría Xeral de Política Lingtiística, ante o Conce'llo de Ribeira e Portos de Galicia para que

esta última entidade, rotulase a nova lonxa de Ribeira conforme á legalidade vixente. Petición

aceptada e da que recibÍn respasta- Así e tado, adxÍnto[e, unha imaxe na que se r.omproba que

Portos de Galicia repuxo a legalidade e trocou "Riveira" pola forma correcta co b, aÍnda que de

xeito chafalleiro (Anexo V).
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Por todo o anteriormente exposto, considero que a institución que vostede preside, a Secretaría

Xeral de Política Lingüística" debería iniciar accións encamiñadas a amosar o seu desacordo con

este feito. Considero que o asunto reviste graüdade pois non é a primeira vez que o goberno do

Concello de Ribsra incumpre coas leis ser que nada pase, polo que animo a que a súa institución

rnste a restituÍr a legalidade vixente e se lle obrigue ao Concello de Ribeira a acatar co que dicta a

lexislacién.

Ribeira, 19 de abrü de 2018

Luís AntonÍo Pérez Barral

NIF 534832688

Concelleiro do Bloque Nacionalista Galego (BNG)

Rfra Alcalá Galiano n"1 5"E C.P. 15960 Ribei¡a. Galiza
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CONCELLO
DE

RIVEIRA
(A CORUÑA)

Dcciaodo Mwicipio Turlstico Gologo

CONCELLO
DE

"¡R M I Il A
(A coRUÑA)

Dociando Municipio Tütico Galcgo

t7 I Data I 26102/2018

§[ñvtzo/coNCEil.ERiA
Concellerfa de DepoÉés
Anxo Orellán Fernánde¡

Servizo de Vfas e obrás

Subhin¡strac¡ón de plnturas para mantemento dos parques

PROVEDORafawrdocal se

pROVEDOR a favor docal se proDón a ad¡ud¡cación.
JOSE MANUEL BTANCO TREUS

NIF/CIF: 52459880P

lmporte
l¡VE lncl i1,4,6O€.

observacións:

servizo dé Vfas e obras

Subm¡nistrackiñ d€ materiá¡s (.rea, cemento bran@ e Repals

antiverdfn) para con¡trucc¡ón dunhas letras de formlgón bran@

PEPE DE ADETINO E HUOS, S,L.

Levantamento topográflco de parcela muoicipal no lugar de

Sorvizo de Vfas e Obras

de mater¡a¡s (chapa de carroceiro) para

PEPE DE ADELINO E HUOS, S.L,

PEPE DE ADELINO E HIJOs, S,L.

Subm¡nistración de 1.500 litros de gasóleo para o sistema d€

PROVEDOR a favor do cal se propón a adxudicación,

N9P I oata lzz/ozlzafi

SERVtZO/CONCEtrERfA
Servizo de Vfas e Obras
José Mahuel OúelruRá Brión

DESCRICIÓN DO GASTO
subml¡lstraclóñ dé materiais (ferro armado) para .onstrucción
dunhas letras de form¡[ón branco (x2)

N!oEamentos L
ánoñ¡dos I -

I JosÉ MANUEL BLANco rREUSProwqor$ I . coMERcrALMALLoAREA.s.t.

lnformel

x6L-01/03/2018 - Páxrna 5 de 52 xGL-01/03/2018 - Pá)(ina 6 de 52
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Imaxes dos letreiros recén colocados polo goberno local, onde se deturpa o topónimo de Ribeira
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XUNTÍI DE GNLICIÉ
CONSEI.I ERhDE CULTURA EDUEAE|éN
E ORDEI,IAEÉN UNIV-ERSÍ TARIA

§ecrdarla Xeml de Pdiüea LlngüÍsti€

; I É:¡r1

Jdhcrb

hdanuel Rurz Rivas
Alealde do Coneello dc Ribeira
Pr.ge do Qqgeello, s/n
15960 Ribeira (A Coruña)

Estimado sffisr alcalde:

Coma vostede sabe, existe na nos? Comunidade Autóno1qa uo contexto legal orientado

a protexe,re. pforriover alingua galeg\quesegu4dCI establece o Estatuto de Atrtoromía

,b 16 a¡6g6'S é""A'tili Piánib de Gaticíd'. En concreto, a to¡roaimia é obxocto

6*il &áal proteeoiéi'pur trurro párto eseireial do pafrimonio cultural e histórieo

do noso pX*" fó, tal motivé, aLat 311983, de 15 de xuño, de nonnalización lingüístiea,

dispónao seu artigo 10o seguinte:

1. Os topónimos de Galicia terán como únieaforma ofi.cial a galega.

2. Cayespóndelle á Xunta de Galicia a deterntinaeión dos topónimos de Galicia"

j. Estas denomirwcións son os legais a todos os efectos e a rotulaeión terá que

concardar con elas. A Xunta de Galieia regulará a normalización da rotulación

públíca, respectando en todos os casos as fioftnas internacionais que subscribs

o Estado.

No caso concreto de Ribeira, ademais, as institucións deben aterse ao establecido no

Decreto l1gDOA3, do 6 de febreiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente

ás entidades de poboación da provincia de A Conrña (DOG, 25103/2003), normativa

onde se reeolle explicitamente que a denominación ofieial da localidade é "Ribeila".

Do rnespo xeito, a nivel estatatr existen norütas encargadas de promover.a utiüzaeión

das formas toponlmioas propias das comunidades autónomas onde existeir linguas

cooñciais.-Asi, a 1,e.e-en1-ementá aprobada lret l}l20l5, do 26 de maio-,para a salvagarda

do padhá"il 
"ulhüal 

inmaterlal, güe adxudica aos poderes públicos o deber de

salvagardar os bens que integran o patrimonio eultural inm{erial ros seus respectivos

recoñécelle á

nCI §eus

CONCELLO DE R¡VE¡RA
REXISTRO XERAL

I}otg 22 FEB.20t6

ENTHÁDAN.O 1684
§AmAN.o.

213. &Ülóta

REXISTRCI DE SAIDA

as modalídades e

H
trg

¡

ámbitos de
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c¿:r,¡sgu gn[e DE cULTURA, eouegetÓn¡
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Seerctanfe Xcra! de pdí6§a tlng&Ísiim
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ve§cíeula do patrírnoruio ewÍlw.ral ínrrzai4riaÍ; ,así c0{il.0 a topowíwaia lradiei*r¡al c*vt¡o

enstroe¡r¿ento §)ñ.ra a earuereeíóm da dewotnimseión xeagráfiaa das terrííorios'"

Folo tanto, mo e;xcreioio das obrigas trogais qtio teño e¡aeomemdada§ ma defarasa r3o

put ;**ri*'topoerí3mi€0 do Galieia, solioítotrio quc tornc as macdidas opoa"tuatas para a

adeouada oomce&ém destc crno"

,.,4',.,

§antiago de eomapostelq i6 dc febreíro do 2CI16
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lnforme sobre o topónimo Ribeira

A estandarizaeión da toponimia galega

O proeeso de fixación da toponimia comezou en Galicia tralo precepto legal
disposto pola Lei de normalizaeión lingüística (3/1983, dc 15 de xuño), Que establecía,
fio seu artigo 10, que "os topónimos de Galieia terán como única forma oficial a
galega", e asignaba á Xunta de Galieia a deterrninaeión dos nomcs oficiais dos
municipios, temitorios, núcleos de poboación e vías de comunicaoión interurbana; a
Xunta encomendaría esa misión á Comisión de Toponimia (decreto 43/1884, DOG do
31.03.1984, modificado polo decreto 17411998, do 5 de xuño, DOG do 22.06.1998).
Esta comisión dcbía elaborar un dit¿me que sería aprobado por un deereto do Consello
da Xunta, no easo dos eoncellos e parroquias, ou por unha orde da Consellería da
Presidencia (para o resto dos topónimos). En 2003 rernatouse finalmente a

normalización de todas as entidades de poboación galegas, tras pasar por distintas fases

que se inieiaron coa ofieialización dos nomes dos concellos, a maioría xa no ano 1985.

O punto de partida dos tr"aballos de revisión eonstituíuno o Nomenclátor por
provincias publicado polo INE, e onde se ían recollendo as variacións producidas nas

denominacións das entidadcs de poboaeión. A información toponímica contida nestes

nomenclátores estaba afectada nun certo grao pola castelanización, pero non dunha
maneira sistemática, senón bastante anárquica; en palabras do profesor Filgueira
Valverde, foi unha'olotería xeográfico-filolóxica que salvou a uns topónimos e deturpou
a outros".

Os criterios da Comisión de Toponimia e a súa aceptaeión social

A Comisión de Toponimia estableceu uns criterios rigorosos para a restauración
daqueles topónimos que puidesen presentar algunha deturpación. Dado que a maior
parte das formas alteradas circulaban soamente a nivel ofieial, en poucos c¿tsos as

oficiais acabaron coas tradicionais, porque o pobo seguiu sendo fiel ó uso destas últimas
(pénsese, por exemplo, no caso de Rianxo). E por iso poucas veces se atopou algún tipo
de resistencia á hora de volverlle ós topónimos a súa forma orixinal; se ben

euantitativarnente son moi minoritarios, algúns tiveron moito alcance mediático, dada a

importancia do eoncello (o máis eoñecido é seguramente o da Coruña); outras
resistencias, coma en Fisterra, Ordes, A Pobra do Caramiñal / de Trives / de Brollón...
xa se diluíron, despois dos anos transcorridos desde a súa promulgación ofieial.

Estes anos de normalización da toponimia veñen demostrando que o pobo é
receptivo ás políticas loeais: s6 a alcaldía promove políticas lingüísticas de

recuperación, non se atopan obstáculos por parte da poboación. Porque ás veces é



necesario un labor pedagóxico que demostre que o eastelanismo vivo non "sempre se
dixo así"; no caso das Pueblas, por exemplo, a comisión dc Toponimia propuxo
reseatar unha forma medieval que foi desterrada dos textos escritos pero que, como foi
demostrado, non desapareocu da fala viva ata primeiros do séc. XX.

A aeeptación soeial da revisión do nomenelátor foi, logo, practieamente xeral. O
easo de Ribeira é espeeial, porque afeeta non á pronuneia nin a morfoloxía, senón á

ortografía. O eriterio ortográfico da Comisión da Toponimia cando un topónimo
coineide cunha palabra do léxico común é o de manter a mesma fonna gráfica, posto
que non sería eoherente que a voz eomún fose rtbeira, eonforme á súa ctimoloxía (o
latín Rparuau), e o topónimo *Riveira. Débese entón escribir eon *b* xa que é

resultado dun *r latino, tal como estableee a nosa ortografia, que é etimolóxiea, e así
se estipula nasNorrnos ortogróficas e rnorfolóxicas do ídiorna galego,Isto reflíetese na
forma gráfiea dos restantes topónirnos que portan esta forma no noso Nomenclátor:

de Galicia
ugar - flncta

Ribeira Labacengos (Santa María) NTOEOHE CORUÑA, A

Ribeira San Fedro de Sarandón (San Pedro) YEDRA CORUÑA, A

Ribeira Rus (Santa Marfa) SARBALLO CORUÑA, A

Santa Uxía de Ribeira Ribeira (Santa Uxla) RIBE¡RA OORUÑA, A

Santo André da Ribeira San Fiz de Monfero (San Fiz) MONFERO 3ORUÑA, A

Casribeira Ousende (Santa María) SAVIÑAO, O -UGO

Ribeira Iuimil(Santa María) BÓVEDA -UGO

Ribeira Ribeira (San Salvador) PAIáS DE REI -UGO

Ribeira 3uíña (Santalla) LUGO LUGO

San Pedro de Ribeira Ribeíra (San Pedro) BAÑOS DE MOLGAS OURENSE

Ribeira -ebosende (San Miguel) LEIRO OURENSE

Eido de Ribeira Sabucedo (San Salvador) POROUEIRA OURENSE

Cima de Ribeira Cima de Ribeira (San Miguel) XINZO DE LIMIA OURENSE

lVlosteiro de Ribeira Mosteiro de Ribeira (Santa María) KINZO DE LIMIA

Parada de Ribeira Parada de Ribeira (San Salvador) KINZO DE LIM¡A CURENSE

de Ribeira de Ribeira (San Miguel) DE LIMIA

É tamén a forma estándar on Portugal (ltai 2l4lugares en quc se eontén a forma
Ribeira), e en español é maioritaria a forma con -b-, Ribera (89 topónimos no
nomenclátor español).

A historia do topónimo Ribeira

Na Idade Media hai centos de documentaeións das distintas Ribeiras que hai en

Galicia (coas grafias Ribeira, Ribeyra ou Rribeyra). Como ilushación foron escolleitos
dous casos en que inequivocamente se cita a Ribeira da ría de Arousa, unha en que

aparece o nome completo (pero con forma medieval, Ougea, mentres que o modemo é
Uxía), e outra procedente do Libro de Notas de Rianxo, eserito por un notario rianxeiro
do séeulo XV:

Santa Ougea de Ribeira a.1387 Colección Diplomática de Galícia Hislórica
Fermando Martíns de Rribeyra a.1457 LNRianxo

Gal

2



Como é ben sabido, a partir do séc. XVI a lingua galega desapareceu dos textos escritos
c, oomo conseouencia direeta para a onomástiea, procedeuse a unha ease sistemátiea
tradueión (ou adaptaeión) para o castelán.

rl5?{ üqrha [irlirim i¡ üE$. "§nlr hgyr tu Ia
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Aínda así, como vemos nestes exemplos tirados dos arquivos históricos, a forma
tradicional subsistiu durante moito tempo. Foi a partir do séc. XVII cando se empezan a
ver nos textos escritos o eambio de <b> a (v). Efeetivamente, a atestación máis antiga
que atopamos oon <v> procede das mernorias do cardeal Jerónimo del Hoyo, onde se

rexistra "Sancta Eugenia de Rivera", con castelanizaoión tarnén do haxiotopónimo.
Forma semellante está, no seguinte século (1750-1754), nos materiais do eatastro de
Ensenada: "Santa Eugenia de Riveira" (no portal PARES). Nestes exemplos eonstátase,
amais da modificación do nome da santa, que o cambio gráfico se iniciou só cando se

comezou a castelaniza-la toponimia.

1607l. Junio (Xuño), Yobre (Xobre, na Pobra do Caramiñal) Carrera, Palmera,
OlberalOlibeira (Olveira, en Ribeira), Sancta Eugenia de Rivera, Buero (Boiro), Liria (Lna)
[Jerónimo del Hoyo, natural de Aguila Fuente, da provincia de Segovia, visitador da diocese de
Santiagol

1759: Santa Eugenia de Riveira, Olleros (Oleiros), §qb (Seixo), Juanceda (Xanceda), Jaguaza
(Xagoaza), Jacebanes (Xacebáns) [Vecindario de Ensenada]

Conclusións

En definitiva, o paso de Ribeira a Riveira é un cambio gráfico ocorrido canda a

castelanización da toponimia galega, O proceso de reeuperación e dignificación dos
nosos nomes de lugar leva consigo a adaptación ás nornas xerais, o que ás veees se

contradí eunha certa tradición gráfica que, neste easo, é unha consecuencia máis do
estado do deturpación que os nosos nomes de lugar sufriron ó longo dos chamados
"séculos escuros". No easo de Ribeira, os criterios son claros. Se acaso, sería necesario
facer un labor pedagóxico de información ós veciños da vila para saber cales son as

razóns dun eambio que a eles lles pode pareeer "de toda a vida" pcro que en termos

rrs&.,Éüffi?,.1f;,"ffi
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históricos é de antonte, e non se adecúa ás normas modernas do noso idioma. Outras
razóns presuntamento históricas poden caer cun exame minimamente rigoroso. Non
cómpre pretender orixes nesta ou naquela familia nobre, eando est¿án tan elaros nesta
vila que reeibe o honroso norne de «a que está ó pé do nnar».

En Santiago, mércorcs, 6 do marzo de 2013

Asdo.: Ana Isabel Boullón Agrelo

Profesora da Universidade de Santiago de Compostela, académica correspondente da
R.eal Acadernia Galega e membro do Comité Científico do trnstituto da Lingua Galcga.

e-mail : ana.boullon@usc.es
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by editor in Agon
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Como §abe,loi recibidp neÉls lñsl¡tuciún o seu e¡rrlto de queixa e dea; lugar ao erpedlont*
ro número orriba ¡ndhedo,

En rel¡cbn üo ex*§st,D Ino sRu €rf,rito de qrieiea sobr,e a rmprego da topénimo drturpado
"Sangenjo- nunha ¡nensaxe da sria rcnta nunha rede s+cial, debemas inforrnar',lk qüE Ésta
imstitt¡eién do valedsr d,o Pohú, de acordn Gü Ertigo I da l-ei ü/lg&q, do 5 dp &r¡ñ*, $ue a
regtrla, Poderá srpe,ruJsor o ostirridsde dr idministrorián da $pmunñdadr Autdra¡rrs Eolrgs
e r alas §'sr,s afiies e etnpresas pi&llcrs ou dependenter, c.si romo s ds Ádminrslrari¿,ü Jffel
roouel*s ¡I,ot*aps g&te son mrBpetfrlrro & ¡:o¡e f,arnu¡r¡dade m fin de garanfir o< dereitos
fundarne*rtais e ae iiberdades pÉb,liras reccñ*lidqs na (anstiturlór¡ e ps derehca indhiduais
e colee.tivos rmollidos, en esperial, nü tituio prelimirrar do Estatsts de Auta*:ornia d*
Galicia"

Co¡npatinros o silt üriteriD de gm todoc os certü& ¡dmimLuuarilhs e instlh¡cións públicar
ttltÉñ ttllha obr[r fundrmental dr relprrto ¡o ordenrrIlinto ltr{dlro. fimán, ro¡no ó
evlltnle, á form¡r:fir'¡rl dos togdo}nos d¡s entldrdes de poborctóer, ao lbdro da mrrnaliv¿
rixcntt que vsotcda inuoñ nos¿u éscr¡to. 

A Valedora do pobo

remitiulle á AGon resposta sobre a queixa de esta Asociación en relación co uso que o Presidente do

C"U"á español fai d; formas casteianizadas da toponimia galega.

A responsable da insütución comunícanos que non se admite a trámite a protesta porque, por un lado' non é

ambito da súa competencia e cita literalme;te a Lei que l regu!: "[a insútución do Valedor do Pobo] poderá

supervisar a actividade da Administ u.iár, da Comunidade Áutónoma galega e a dos seus entes"" así como a

da Adminisüación local naquelas materias que son competencia da nosa comunidade" e por ouüo porque a

demanda que formulamos .hon vai precediáa da actua.iór, dot, ente administrativo de carácter público"' e

que a insütución do valedor do pobó 'tlon ten competencias para supervisar.actos ou decisións de natureza

privada, nin siquera, como ocoffe neste caso, cando eses actoi ou manifestacións cadan unha grande

difusión" (é textual).

Tkrmén engade: "Compartim{r§ o seu criterio de que todos os c¿rrgo§, administraciéns e instit'cións

públicas teñen rrnha oU"ig. fundamental de res¡recto ao ordenañento xurídico' Thmén' como é

evidente, a forma oficial dos topénimos das entildades de poboacién, ao abeiro da normativa vixente

que vsotede invoca no seu escrito'"



4lLAl20ta EI BNG denunc¡a la <ldeturpaclón» del topónimo en la nueva lonla de Ribeira
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§XBl§G rXemumciala«detuqpacióm» del topóm{moemnamureua }onjade Riheira

I-os nacionalistas envia¡on un escrito a Portos de Galicia, al Ayuntarniento y a la Secretaría Xeral de Política
Lingüística

,$wory§

N¡GEIRA

I l/1 1i201[ 05:15 H

Iln el Bloque NacioLralista Calego de ldireira mostlaroü ayer su Dralestar porque eu la rueva Iouja el nonbre de Ia localidad apilece

esoito con uve. «É a primeira vez na historia que uDha AdministacióD pública, noD nuricipal, delupa o topónimo correcto e o[cial cla

¡osa cidade. NoD enteDdemos que a Ad¡Dinis¡ación pública dc Galicia iocu¡rpra a lei só por querer satis{acer o capricho do eqüpo de

goberDo do Concello de Ribeim e do PP local», cxplicaron.

Por esrc'moúvo, Ios nacionalistas cn./itroil uü esoito a Po¡tos de Galicia, al Ayuntamiento y a la Secrctaría Xerül de Política LiugiÍstica

solicitaDdo a ambas que se ej ecute uo proxecto orixinal pua denominu e ¡otular o edificio da [ova rula colno Lonia de llibeira»,

Los nieDbros del BNG quisieron recordarlc a Poüos que «dcsde a aprcbación do Estatuto de Autonomía dd Calicia, a Adniirist¡ación

púbiica tratou de recuperu a lb¡r¡a correcta e oflcial dos topónimos. A toponimia, parte impo[aDte do sisteina liDgüisúco, presen¡al]a

nos corncz-os d¡ autonomía uu alaunaute estado de deturpación, na rotulació¡r e no euprego por parte dos poderes púbiicos e eD[e a

poboación». Los oacionalisias tambiéu apunraron que, en el año 2012, el Vaiedoi do Pobo rcoiminó al cquipo de irobierúo que cootime

usa¡do «Rivei¡a».

rLtps://www,l¡vozdeOallcia.es/noticla/barbaoa/ribeira/2015/1.1/11/brq-denur¡cia-deturpacion-toponlmo-nueva-lonJa-rlbeira/0003...1/3
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T.,oraja de §"{iheira se escrifu €om h

El tsNG acusó a Portos de ircumplir }a ley para satisfacer al equipo de gobierno

¡h oprrdio !c cur¿rg{; dc.leiltlr¿¿r l¡ v de lJ disrr(li¿ , c. eUEUBno
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lil topóni¡ro de la capital barbauzana sobreimpresionado eu la ionja dc fuboira se esoibc dcsde ayer con b, tal y como esrablece la

üormativa liogiüsdca aprobada por ia /.uuta, Un operilio, a instancias de Portos de Galicia, fuc Ll encugado dc sutituiL, duratlc la

tarde, la v por la reglurcntaria b.

I-l hecho dc que el topónimo figuiasc cscrito con v en la fachada del iunueble hai¡ía sido denunciado por cl BNC ribeir ense, quc acud n

Portos de ircmrplir la ley pila satislaccr al cquipo de gobierno, ya que e{ ejecutivo Iocal esqibe lübei¡a con v taDto en ia señaliación
via'ia como eu la documertación oficial que emite. Los racionalistos, qlre no cstaban dispuestos a permiti¡ que la v uurpa¡a el expacio

de la b, iustuon tanto al organiuro autonómico cor¡o, ai Concello y a la Seüe1aúa Xeral de Política Lirgúística qire se'iotulase el

i[mueble confo¡[re a la norDaliva vigerlte.
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Lonja de Rllleira se escribe con ll
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