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A Comisión 4a,  Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 19 de abril de 2018, ás 10.30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencia 

28346 (10/CPC-000047) 

Do secretario xeral de Política Lingüística, por petición propia, para 
informar sobre as actividades de promoción e dinamización da lingua 
galega 

Publicación da iniciativa, BOPG n.°  285, do 28.03.2018 

Punto 2. Preguntas 

2.1 	19354 (10/POC-004576) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 

Sobre os datos referidos ao uso e presenza da lingua galega no cinema, así 
como o cumprimento do disposto no Plan xeral de normalización 
lingüística ao respecto, as razóns da Xunta de Galicia para desligar as 
axudas públicas dirixidas ao cinema da súa realización en lingua galega e 
as medidas adoptadas e previstas para cambiar esta situación 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 285, do 28.03.2018 

2.2 	24008 (1OIPOC-003995) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para promover a 
consideración, por parte das universidades galegas, da incorporación dunha 
materia específica para a atención e prevención da violencia machista 
Publicación da iniciativa, BOPG n,°251, do 01.02.2018 
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Punto 3. Proposicións non de lei 

3.1 	26017 (10/PNC-002001) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca 
Sobre a inclusión pola Dirección Xeral do Patrimonio da variante do 
Camifio de Santiago Vía da Prata-Camiño do Sueste ou Camiño Mozárabe, 
que discorre polos barrios ourensáns de Canedo-Beiro, no Programa de 
rehabilitación de vivendas nos camiños de Santiago. Programa de fomento 
da rexeneración e renovación urbanas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 264, do 21.02.2018 

3.2 	28237 (10/PNC-002218) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis 
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Gobemo central 
para a protección do patrimonio cultural da provincia de Ourense e, 
nomeadamente, para o remate das obras e apertura ao público do Museo 
Arqueolóxico Provincial, así como a posta en marcha pola Xunta de 
Galicia de todas as medidas ao seu alcance para concretar a súa 
remodelación 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  284, do 27.03.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 

horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 

O que Ile comunico para o seu cofiecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2018 

Antonio Mouriño Villar 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Antonio Mouriño Villar, na data 11/04/2018 14:02:43 
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