
ADDENDA AO PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN
DO PROXECTO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA “CLUB DE DEBATE”

 

En Pontevedra, o 29 de xaneiro de 2016, reunímonos as persoas representantes dos
concellos de Ames, O Carballiño, Carballo, A Coruña, Ferrol, Narón, Negreira,
Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela e Teo, e 

EXPOÑEMOS

Que, con data do 9 de febreiro de 2012, varios concellos dos asistentes a esta xuntanza
asinamos un protocolo de colaboración para organizarmos conxuntamente o proxecto Club
de Debate no que se prevía a vocación de continuidade do proxecto e a prórroga tácita do
acordo, así como a posibilidade de se sumaren máis concellos mediante unha addenda.

Que, logo de rematadas xa catro edicións, o proxecto continúa sendo de interese como
ferramenta de dinamización lingüística e cultural na comunidade educativa e, en
consecuencia, 

ACORDAMOS

Primeiro

Reiterar a vontade de colaboración recollida no protocolo inicial e darlle continuidade ao
Club de Debate organizando a súa quinta edición e mantendo os obxectivos e as demais
características do proxecto.

Segundo

Incorporar á organización o Concello da Coruña e o Concello de Narón.

Terceiro

Determinar para a edición 2016 catro zonas de competición que agruparían os equipos
procedentes dos diferentes concellos nos seguintes grupos:

1: Carballo, Ferrol e Narón
2: Ames,Teo, Negreira, Rois e Santiago de Compostela
3: O Carballiño e Pontevedra
4: A Coruña
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Cuarto

Escoller como sede da fase final galega o Concello de Pontevedra e como representante da
organización para esta edición a persoa que detente a responsabilidade política en materia
de normalización lingüística nese mesmo concello.

Quinto

Fixar que o tema da final galega sexa: “En galego hai un mundo de cousas boas”.

Sexto

Establecer o calendario do Club de Debate 2016:

11 de abril: data límite para comunicar os equipos clasificados para a fase final
30 de abril: final galega

Sétimo

Participarán na final galega oito equipos, dous de cada zona, que serán os dous equipos que
obtivesen a puntuación máis alta en cada fase de zona.

Oitavo

Para a efectividade desta addenda, do mesmo xeito que o protocolo do que forma parte,
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 esta addenda en once
exemplares e no lugar e data sinalados no comezo.

Polo Concello de Ames

Isabel Vaquero Quintela
Concelleira de Normalización 
Lingüística

Polo Concello do Carballiño

Diego Fernández Nogueira
Concelleiro de Educación, 
Cultura e Normalización 
Lingüística

Polo Concello de Carballo

Evencio Ferrero Rodríguez
Alcalde

Páxina 2 de 3



Polo Concello da Coruña

Xulio Ferreiro Baamonde
Alcalde

Polo Concello de Negreira

Jorge Jesús Tuñas Caamaño
Alcalde

Polo Concello de Ferrol

 

Álvaro Montes Celeiro
Concelleiro delegado da Área de
Participación, Novas 
Tecnoloxías e  Normalización 
Lingüística

Polo Concello de Pontevedra

Alberto Oubiña Piai
Concelleiro de Normalización 
Lingüística

Polo Concello de Narón

Mª Merced Taibo Rey
Concelleira de Ensino

Polo Concello de Rois

 

Manuel dos Santos Rodríguez
Tenente de alcalde 

Polo Concello de Santiago de 
Compostela

Martiño Noriega Sánchez
Alcalde

Polo Concello de Teo

Rafael C. Sisto Edreira
Alcalde
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