
Los sindicatos SUATEA, CCOO y FETE-UXT  desixen otra 
vegada más la oficialidá de la Llingua asturiana y la so 

presencia nel ámbitu universitariu 
 
Dempués de participar na concentración, na que los collacios y collacies de la 
Xunta Pola Defensa de la LLingua y de la Xunta Moza, enzarraos dende la 
selmana pasada nel reutoráu pa protestar pola situación na que pue quedar la 
Llingua asturiana tres de la votación na Xunta Facultá de Filoloxía, queremos 
facer les siguientes manifestaciones: 
 
1) Sofitar la posición de la Decana dimisionaria Ana Cano, qu'amuesa la  
coherencia d’esta muyer que lleva años defendiendo la llingua de nueso en 
toles estayes 
 
2) Desixir a los poderes públicos una solución definitiva pa que nun vuelvan a 
repetise situaciones como esta. Poro, ye imprescindible que l'asturianu seya 
declaráu oficial. Tamos nun momentu políticu afayadizu p'algamar esi 
alcuerdu nel marcu del desendolque del Estatutu d'Autonomía: nun se pue 
perder esta oportunidá. 
 
3) Desixir al reutoráu que caltenga los compromisos coles persones enzarraes 
y cola mayoría de la sociedá asturiana a la qu’esta universidá tien que rindir 
cuentes. 
 
4) Tamos ablucados énte los argumentos utilizaos por miembros d'esa facultá, 
que tienen poco que ver con criterios filolóxicos o científicos. Paez que'l 
problema ye que l'asturianu s'inxerte ente l’estudiu de les llingües modernes. 
 
5) Informar a tola sociedá de l'aprobación, el pasáu 26 de xunetu, nel Conseyu 
Escolar del Estáu de la propuesta de meyora, nel Informe Añal, de la creación 
de la especialidá d'asturianu, por una mayoría (38 votos a favor, 8 en contra y 
20 astenciones). Esti ye l’órganu máximu de representación de la comunidá 
educativa nel Estáu Español, votaron a favor  representantes d'Asociaciones de 
Padres y Madres d'alumnos,  personalidaes de reconocíu prestixu, 
representantes del profesoráu  d'universidá. Nun se pue entender que na 
nuesa Universidá se sigan utilizando argumentos políticos pa torgar que'l 
profesoráu futuru  se forme na nuesa llingua. 
 
 
 
Los sindicatos de la enseñanza comprometémonos a movilizar al 
profesoráu pa desixir los drechos de deprender y tar colos güeyos bien 
abiertos pa que los compromisos alquiríos s’algamen 


