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1. PRESENTACIÓN 

O tecido asociativo, como base da denominada sociedade civil, é un elemento clave na análise de calquera fenómeno que atinxa ao 
desenvolvemento desta. Neste sentido, a observación do que aconteza no ámbito asociativo galego pode proporcionar importantes pistas 
sobre a evolución da sociedade, á vez que se presenta como un factor fundamental de detección de necesidades e de posta en práctica de 
medidas de planificación lingüística.  

O estudo que a continuación presentamos forma parte do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade. Esta iniciativa, 
impulsada dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística (en diante SXPL) da Xunta de Galicia, constitúese como a ferramenta capaz de 
poder detectar a evolución dos usos lingüísticos da sociedade ao longo do tempo. 

Concretamente, o Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo que nace cunha dobre finalidade: en primeiro 
lugar, como unha ferramenta que permite o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado de forma 
unánime polo Parlamento galego; en segundo lugar, como un instrumento operativo e áxil que faga posible obter un coñecemento de 
primeira man sobre a situación da lingua galega na sociedade e que, ademais, posibilite comparar os usos lingüísticos nos diferentes 
ámbitos da sociedade para, deste xeito, enfocar as actuacións a prol da lingua nos ámbitos en que sexa máis necesario e nos aspectos 
máis demandados. 

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación, consonte os establecidos no Plan xeral de normalización da lingua galega (en diante 
PNL) e que son os seguintes: administracións públicas, educación, medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido 
asociativo, sector das telecomunicacións e cidadanía. 

O informe que a continuación presentamos céntrase no ámbito de actuación do tecido asociativo e o que pretende é coñecer a situación do 
galego no conxunto deste ámbito en Galicia, concretamente recoller datos sobre os coñecementos, os usos, as opinións e as actitudes nas 
asociacións e nas entidades deportivas en relación coa lingua.  
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Este documento estrutúrase nos seguintes capítulos: 

• Introdución: en primeiro lugar, inclúe unha pequena 
introdución na cal se analizarán varios aspectos. Por 
unha banda, fálase dos obxectivos e das finalidades 
deste informe. Por outra banda, inclúense as referencias 
que se fan ao ámbito do tecido asociativo no PNL.  

• Metodoloxía: deseguido, analízase a metodoloxía 
empregada para elaborar este traballo. É un apartado 
onde se tratan todas as cuestións referidas aos principios 
metodolóxicos utilizados neste estudo sobre os usos 
lingüísticos no ámbito asociativo de Galicia. 

• Análise de cada ámbito: nos apartados 4 e 5 
estudaranse de xeito pormenorizado os usos lingüísticos 
en cada un dos ámbitos obxecto do presente traballo, 
como son, respectivamente, asociacións e entidades 
deportivas. Cada un destes apartados contén, á súa vez, 
os seguintes subapartados: 

o Introdución: obxectivos e finalidades, así como os 
antecedentes deste tipo de estudos no subámbito 
de aplicación. 

o Metodoloxía: liñas básicas aplicadas para o 
deseño das mostras e o traballo de campo de 
cada área de estudo. 

o Análise dos usos lingüísticos: comeza a análise 
cuantitativa dos datos extraídos a partir da 
enquisa realizada. Estúdanse os usos para todo 
tipo de comunicacións no subámbito en cuestión. 

o Normas e criterios de usos lingüísticos: 
abórdanse as liñas que se están a aplicar 
respecto do uso do galego. 

o Opinións e actitudes lingüísticas: neste punto 
teranse en conta as necesidades lingüísticas e os 
recursos empregados polas asociacións e polas 
entidades deportivas, a evolución do uso do 
galego e as vantaxes ou desvantaxes 
consideradas en relación con esta lingua. 

o Competencias lingüísticas: comentaranse as 
aptitudes que respecto do uso do galego teñen os 
distintos traballadores/as, en función dunha serie 
de perfís lingüísticos establecidos segundo o uso 
da lingua, tanto oral como escrita, para 
desenvolver o seu traballo.  

o Uso de linguas estranxeiras: neste punto trátase 
o nivel de uso doutras linguas nas asociacións e 
nas entidades deportivas, segundo corresponda. 

o Análise cualitativa dos resultados: inclúense 
neste apartado as ideas extraídas dos paneis de 
escoita realizados para cada subámbito: 
asociacións e entidades deportivas. 

o Indicadores lingüísticos: recóllese neste punto, 
para cada subámbito, un sistema de indicadores 
que permite medir a presenza da lingua galega e 
facer, posteriormente, comparacións entre eles. 

o Conclusións: por último, resúmense as ideas 
principais que se poden extraer do exposto ao 
longo de todo o capítulo sobre os usos 
lingüísticos no subámbito en cuestión. 

o Anexos: inclúense varios anexos que completan 
ou complementan a información deste estudo. 
Son os seguintes: a enquisa realizada e a 
caracterización da mostra entrevistada. 
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• Indicadores lingüísticos no ámbito do tecido 
asociativo: abordaremos unha comparativa dos 
indicadores obtidos para cada subámbito. 

• Conclusións finais: este apartado recolle unha 
compilación dos puntos principais de cada subámbito e 
establece comparativas entre eles. 

• Bibliografía: relacionaranse as obras e estudos 
consultados para a elaboración do presente informe. 

A través deste informe preténdese establecer o panorama actual dos usos lingüísticos no tecido asociativo presente en Galicia e das 
necesidades que formularon os seus axentes. Esperamos que o presente estudo axude a deseñar novas directrices e poñer en marcha 
actuacións enfocadas á mellora da lingua galega neste ámbito da sociedade.  



 

 



11 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

2. INTRODUCIÓN 

O movemento asociativo exerceu, ao longo da historia de Galicia, un papel fundamental na preservación e promoción da lingua, 
especialmente en épocas en que o seu uso foi particularmente perseguido e aldraxado. Durante cinco séculos, o galego estivo afastado do 
mundo oficial, e foi grazas a que no ámbito familiar e íntimo, por unha banda, e ao compromiso de moitas forzas culturais e sociais, pola 
outra, que se fixo un importante esforzo interxeracional para devolverlle á lingua o seu lugar. 
 
Aínda que é certo que no mundo asociativo o nivel de uso do galego non é homoxéneo, existe unha boa base para acadar os niveis de 
normalización máis axeitados. Así, tendo en conta a diversidade que agrupa este colectivo, cómpre observar a súa situación actual e artellar 
as políticas que se adecúen ás necesidades específicas de cada grupo. Para este labor, a creación do Observatorio da Situación da Lingua 
Galega na Sociedade preséntase, como xa se explicou, como unha ferramenta especialmente útil. 

Neste traballo determínase cal é a situación actual do galego e dos usos lingüísticos en xeral no tecido asociativo, estudado dende dous 
ámbitos. Por unha banda, recóllese o punto de vista das propias asociacións e, pola outra, faise un achegamento ás entidades deportivas. A 
información recompilouse, á súa vez, dende dúas perspectivas: nun primeiro tempo, fíxose un estudo cuantitativo, a través de 760 enquisas 
a asociacións e entidades deportivas rexistradas en Galicia; pola outra, dende unha óptica cualitativa, grazas aos paneis de escoita, 
reunións ás que asistiron diferentes representantes dos colectivos obxecto do presente informe co fin de opinaren sobre diversos temas 
relacionados cos usos lingüísticos na correspondente área de actividade. 

 2.1 Obxectivos e finalidades 

Como xa se comentou anteriormente, a posta en funcionamento do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade por parte da 
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia pretende dotar a Administración dunha ferramenta áxil e obxectiva que posibilite 
un seguimento da aplicación do PNL. Ao mesmo tempo, o devandito observatorio tamén se define como un instrumento que permite obter 
un coñecemento de primeira man sobre a situación da lingua galega na sociedade, cunha metodoloxía solvente, práctica e comparable 
entre diferentes ámbitos e que posibilita o contraste con outras comunidades autónomas con dobre lingua oficial, como Cataluña e o País 
Vasco.  
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No ámbito concreto do tecido asociativo, preténdese con este traballo obter datos acerca dos seguintes aspectos: 

• Usos lingüísticos 

• Normas e criterios de uso lingüístico 

• Opinións e actitudes lingüísticas 

• Competencias lingüísticas 

• Uso de linguas estranxeiras 

Todos estes puntos analízanse dende a óptica dos dous subámbitos obxecto do presente estudo: as asociacións e as entidades deportivas. 

Tendo en conta que son escasos, por non dicir practicamente inexistentes, os estudos realizados neste ámbito da sociedade, a finalidade 
que perseguimos é definir un punto de partida para realizarmos seguimentos continuos e análises históricas. Neste sentido, estableceremos 
nun primeiro momento a “fotografía” da situación actual dos usos lingüísticos no tecido asociativo de Galicia e, partindo dese panorama, 
realizaremos o diagnóstico que permita adoptar liñas de actuación en consonancia coas necesidades do sector. 

2.2. Antecedentes no estudo da situación da lingua galega no ámbito do tecido asociativo 

A pesar do que xa expuxemos anteriormente sobre o papel das asociacións na preservación da lingua galega, este ámbito non foi obxecto 
de estudo nin de análise específica por parte da Administración, ata a súa inclusión no PNL, cuxas liñas principais abordaremos no seguinte 
punto. 

Un dos escasos documentos que tratan algúns dos aspectos relacionados co galego e co asociacionismo é o libro de Manuel Caamaño 
Suárez, Dun tempo e dun país (Santiago de Compostela, 2006), que recompila unha serie de artigos deste importante galeguista. Neles 
reflíctese a historia recente de Galicia e do movemento asociativo galego no franquismo e posfranquismo e a da creación dunha conciencia 
civil que fixo posible a recuperación do galego e da cultura. 

2.3. O Plan xeral de normalización da lingua galega 

O PNL examina, no seu sector 6, o ámbito da sociedade e dentro deste ten en conta unha serie de subámbitos de influencia, como poden 
ser a relixión, os servizos sociais, a inmigración, o asociacionismo, o deporte, o lecer e o tempo libre e o turismo.  
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Trátase dun dos sectores máis amplos e diversos analizados no plan pero que se erixe como fundamental, xa que se relaciona de modo 
directo coa sociedade galega. Calquera política que se poña en marcha para esta área terá efectos inmediatos no contorno da sociedade 
civil e, polo tanto, un importante efecto multiplicador. 

No PNL pártese, igual que para cada área, dunha diagnose da situación actual, na cal se definen os puntos fortes e débiles, co fin de 
establecer posteriormente os obxectivos de cara á normalización lingüística. Na área denominada “Sociedade” a análise realízase 
subámbito a subámbito, xa que consideran aspectos moi diferentes e con situacións que requiren atencións moi específicas. Con todo, o 
PNL trata de formular algúns obxectivos xerais para o sector, entre os que destacamos os que relacionamos a continuación (2006: 211-
212), máis vinculados directamente co asociacionismo e co deporte, obxecto do presente estudo: 

• Estimular a galeguización do mundo do deporte e do ocio, así como da súa proxección mediática e publicitaria. 

• Promover unha oferta ampla e diversificada de produtos lúdicos en galego que combinen a diversión coa promoción dos valores 
humanísticos.  

• Potenciar o uso do galego nas áreas relixiosa e de acción social.  
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3. METODOLOXÍA 

3.1 Consideracións xerais 

Co fin de acadar con total garantía os obxectivos definidos inicialmente para o presente estudo, estableceuse un marco de traballo e unhas 
bases sólidas que se definen neste apartado do documento. 

O proxecto foi abordado dende un enfoque cuantitativo e completado mediante unha captura de información cualitativa. O colectivo, 
obxectivo desta análise dividiuse á súa vez en dous ámbitos: asociacións e entidades deportivas. Así, os universos de estudo foron, 
respectivamente, as asociacións e as entidades deportivas de todos os ámbitos con sede en Galicia. 

Para realizar o traballo de campo cuantitativo, as asociacións e as entidades deportivas con teléfono de contacto foron a unidade de 
mostraxe. O método de recollida da información realizouse mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.  

3.2 Deseño da mostra 

O ámbito asociativo estivo composto polas asociacións e as entidades deportivas localizadas no territorio galego. En ambos os casos 
tivéronse en conta os datos dos rexistros administrativos da Xunta de Galicia. En primeiro lugar, o rexistro de asociacións da Consellería da 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza recolle un total de 24.548 organizacións. En segundo lugar, o rexistro de entidades 
deportivas da Consellería de Cultura e Deporte comprende un colectivo de 7.824 entidades. 

A partir dos devanditos universos, realizáronse os cálculos oportunos que permiten obter estatisticamente unha mostra representativa do 
tecido asociativo de Galicia. Así, o total de mostras obtidas foi de 760 enquisas, distribuídas do seguinte xeito: 

• Asociacións: 375 enquisas • Entidades deportivas: 385 enquisas 
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Co fin de acadar unha distribución proporcional da mostra, aínda que non representativa estatisticamente, tivéronse tamén en conta outras 
variables influentes, como a distribución xeográfica ou a tipoloxía do organismo. O detalle destas especificarase en cada subámbito. 

O erro mostral, segundo cada subámbito, está calculado para un nivel de confianza do 95,5% e cunha varianza p = q = 0,5. 

Os universos, mostras e erros considerados neste traballo son os seguintes: 

Subámbito Universo Mostra Erro mostral 

Asociacións 24.548 375 5,13% 

Entidades deportivas 7.824 385 4,97% 

3.3 Realización do traballo de campo 

Como xa se comentou anteriormente, a entrevista realizouse telefonicamente, asistida por ordenador. O período de realización do traballo 
de campo levouse a cabo en dúas etapas: unha primeira etapa do 23 de xullo ao 8 de agosto de 2007 e unha segunda do 4 de setembro 
ao 10 de outubro de 2007. 

As unidades da mostra foron as asociacións e as entidades deportivas situadas en Galicia con teléfono de contacto. Realizáronse 
chamadas de maneira aleatoria, segundo a distribución de cotas comentada no apartado anterior. 

A enquisa dirixíase inicialmente ao responsable da administración da asociación ou da entidade deportiva. En canto ao protocolo lingüístico 
empregado, inicialmente a persoa encargada de realizar a enquisa falaba en galego e cambiaba despois ao castelán, se esta era a lingua 
usada pola persoa que atendía o teléfono. Posteriormente, a quen se lle ía realizar a enquisa preguntábaselle pola lingua en que desexaba 
que se lle formulasen as preguntas. No caso de que contestase que lle era indiferente, por defecto o entrevistador/a ou enquisador/a facía o 
cuestionario en galego. 

Previamente, o enquisador/a explicaba o obxectivo da entrevista e solicitaba a colaboración do representante da organización indicada. As 
enquisas fixéronse en horarios laborais e tiñan unha duración de arredor de quince minutos. 
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3.4 Deseño e estrutura da enquisa 

A enquisa realizada para o Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade consta dun total de 26 preguntas para o ámbito do 
tecido asociativo distribuídas en oito bloques:  

- os catro primeiros están dedicados aos usos lingüísticos nas comunicacións externas e internas, tanto no plano escrito coma oral;  
- o bloque 5 fai referencia ás normas e criterios de uso lingüístico e introduce cuestións relativas aos criterios empregados en 

distintos ámbitos da organización respecto do uso do galego;  
- o sexto bloque inclúe preguntas relacionadas coas opinións e actitudes lingüísticas das organizacións enquisadas;  
- o sétimo bloque serve para a caracterización da organización;  
- o bloque 8 recolle datos sobre as competencias do seu persoal en canto ás destrezas lingüísticas en galego;  
- por último, inclúese un bloque relativo ao uso de linguas estranxeiras. 

No caso do bloque relativo á caracterización das organizacións enquisadas, cómpre aclarar algunhas cuestións, entre elas a definición dos 
perfís do persoal, que se fai tendo en conta o uso oral ou escrito do idioma no seu posto de traballo.  

É preciso tamén sinalar, en relación co cuestionario, que nas variables cuantitativas se optou por pedir valores en porcentaxes de utilización 
do galego e do castelán, en lugar de solicitar valores cualitativos, tendo en conta que a resposta cuantitativa sempre se pode transformar 
posteriormente nunha variable cualitativa.  

Finalmente, é necesario indicar que o deseño e a estrutura da enquisa formulada no presente informe se basea no modelo que dende hai 
anos están aplicando en Cataluña os diferentes organismos dependentes da Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Cataluña, 
co fin de determinaren os usos lingüísticos nos distintos tipos de organizacións da sociedade catalá.  

No anexo I de cada subámbito móstrase a enquisa e o precuestionario realizado. Este último resultou necesario para seleccionar a persoa 
que se debía entrevistar. 

3.5 Saída de datos 

Para a saída de datos empregáronse filtros en función de dous tipos de variables:  

- Variables de estratificación: a provincia. 

- Variables de caracterización: tipoloxía ou modalidade das organizacións. 
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3.6 Paneis de escoita 

Co fin de completar a análise cuantitativa realizáronse dous paneis de escoita, un por cada subámbito: asociacións e entidades 
deportivas. Organizáronse, así, dúas reunións informais de entre seis e sete participantes, co obxectivo de contrastar a información obtida 
nas enquisas e nas entrevistas telefónicas e, ao mesmo tempo, chegar a coñecer o sentir das persoas responsables de asociacións e 
entidades deportivas respecto dos usos lingüísticos en Galicia.  

Os paneis organizáronse de acordo coas tres etapas que citamos a continuación:  

- Deseño e planificación do debate: por unha banda, preparouse a estrutura da reunión e apuntáronse os temas que se lles 
propoñerían aos asistentes. Por outro lado, elixíronse os participantes, así como a data e o lugar de realización do panel.  

- Desenvolvemento do panel de escoita: trátase da reunión propiamente dita. Tras unha pequena presentación do proxecto, das 
cuestións que se ían tratar e das persoas participantes no debate, o moderador foi propoñendo diferentes temas sobre os que as 
persoas asistentes ían ofrecendo a súa opinión persoal. A duración dos paneis foi de entre dúas horas e dúas horas e media. 

- Análise da información: as diferentes opinións e puntos de vista foron recollidos e ordenados nunha acta, da cal, finalmente, se 
extraeron as conclusións que inclúen os aspectos máis relevantes que xurdiron no desenvolvemento do panel. A acta foilles 
enviada a todas as persoas participantes para que modificasen, puntualizasen ou engadisen calquera cuestión que considerasen 
oportuna.  

3.7 Indicadores de normalización lingüística 

Finalmente, en cada subámbito tense en conta unha serie de indicadores denominados de normalización lingüística (INL). Un indicador é un 
elemento de medida que posibilita comprobar o grao de consecución do resultado previsto en cada obxectivo dunha política lingüística, 
motivo polo que os indicadores se deben adaptar perfectamente aos obxectivos correspondentes. O indicador lingüístico é unha variable 
seriada ou unha relación de variables de tipo cuantitativo, cuxa medida ao longo do tempo proporciona información relevante sobre unha 
situación lingüística determinada.  

Cataluña é a comunidade onde se deseñou e aplicou un maior número de sistemas de indicadores, como o Inuscat, o Ofercat ou o 
Indexplà. Estes serán os que nos servirán de base para establecermos un sistema propio no marco do traballo do Observatorio da Lingua 
Galega, que nos permita avaliar o proceso de normalización lingüística dos diferentes subámbitos do tecido asociativo galego e 
establecermos comparativas tanto de carácter temporal como entre os diferentes subámbitos da análise. 
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Criterios para a selección de indicadores 

Cómpre que os indicadores posúan unha serie de características para que a súa aplicación sexa posible. Entre os criterios manexados para 
a elección destes destacan os seguintes: 

- Trátase de indicadores cuxa obtención é viable e sinxela. 
- Son coherentes cos obxectivos do Observatorio de coñecer a situación actual da lingua galega no tecido asociativo. 
- Son pertinentes e miden os aspectos que resultan máis relevantes na parte do informe relativa ao tecido asociativo. 
- Son facilmente comprensibles e estables. 

Sistema de indicadores lingüísticos para o ámbito do tecido asociativo 

O sistema deseñado para o ámbito asociativo conta con dous indicadores, un por cada subámbito, agrupados en seis factores, cada un cun 
peso distinto no INL, medido segundo se mostra a continuación:  

- Factor 1. Imaxe e rotulación (25%): neste factor tense en conta o uso do galego na identificación social da organización, a 
rotulación interna e externa, a páxina web e a publicidade. 

- Factor 2. Adecuación lingüística do persoal (15%): refírese ao grao de adecuación dos coñecementos lingüísticos do persoal 
segundo o posto de traballo que ocupa e o perfil lingüístico do posto. 

- Factor 3. Criterios de uso lingüístico (15%): trátase dun factor relativo á existencia de regras ou normas prácticas que especifican 
que lingua usar en diferentes situacións, tanto na escrita como oralmente, así como á valoración do galego na incorporación do 
persoal, á existencia de incentivos para formarse en lingua galega... 

- Factor 4. Documentos de uso externo (15%): fai referencia á documentación impresa para o uso externo das asociacións e das 
entidades deportivas. 

- Factor 5. Comunicacións exteriores (20%): son textos, orais e escritos, emitidos polas asociacións e entidades deportivas para a 
súa difusión externa. 

- Factor 6. Documentación e comunicacións internas (10%): este factor inclúe impresos e documentos estándar, así como 
comunicacións orais e escritas de carácter interno.  

A media ponderada de todos os factores é o índice de normalización lingüística dunha asociación ou entidade deportiva. Cada un destes 
factores posúe un valor situado entre 0 e 100, o cal permite a obtención dun gráfico que mostra esta media e que reflicte o índice de 
normalización lingüística nunha escala tamén de 0 a 100. Cada indicador lingüístico está asociado a un factor sobre o que incide de forma 
prioritaria, pero tamén pode desempeñar un papel secundario na definición do resto dos factores. O valor de cada indicador está ponderado 
entre 1 e 9 para o cálculo do factor. 
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Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

1.1. Modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita... 9  3 6   

1.2. Páxina web  8  3  7  

1.3. Publicidade 9  3  6  

1.4. Rótulos principais e interiores 8  3  3  

1.5. Nome da asociación no papel de carta 8  3 6 2  

       

2.1. Porcentaxe de persoal do perfil 1 con coñecementos axeitados de galego 5 9 3 2 6 6 

2.2. Porcentaxe de persoal do perfil 2 con coñecementos axeitados de galego 6 9 3    

2.3. Porcentaxe de persoal do perfil 3 con coñecementos axeitados de galego 3 9     

2.4. Porcentaxe de persoal do perfil 4 con coñecementos axeitados de galego 6 9     

2.5. Porcentaxe de persoal do perfil 5 con coñecementos axeitados de galego  9     

       

3.1. Valoración do galego na incorporación de persoal  2 6 9    

3.2. Incentivo ou apoio á formación en galego  1 6 8    

3.3. Atención oral ao público por defecto en galego 3  9  6  

3.4. Comunicacións escritas por defecto en galego 2  9  5  

3.5. Ferramentas de apoio lingüístico para o persoal 2 2 7  3 2 

3.6. Persoal que desenvolve tarefas de normalización lingüística 3 4 9  4 4 

       

4.1. Documentación de maior difusión externa: catálogos, trípticos... 6  1 9   
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Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

5.1. Publicacións periódicas e non periódicas 6  3 7 9  

5.2. Atención directa ao público, presencial ou telefónica 6  3  9  

5.3. Conversas máis habituais co público e con provedores/as 5  2  9  

5.4. Contestador automático 5  3  8  

5.5. Escritos para clientela, provedores, usuarios/as... 6  3  8  

5.6. Atención por correo electrónico, mensaxería... 5  3  7  

5.7. Contactos exteriores do equipo directivo 6  4  9  

       

6.1. Circulares, notas internas, actas e ordes do día das reunións   3   9 

6.2. Formularios, impresos e memoria anual   3   8 

6.3. Programa de tratamento de textos ou aplicación informática máis usual   3   7 

6.4. Materiais de cursos e formación   3   8 

6.5. Reunións de carácter interno   1   8 

6.6. Porcentaxe de uso do galego do persoal directivo  6   4 9 

6.7. Porcentaxe de uso do galego do persoal técnico   6   3 9 

6.8. Porcentaxe de uso do galego do persoal administrativo  5   3 9 

6.9. Porcentaxe de uso do galego de operarios e persoal subalterno  3    9 
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Para determinar os valores pártese das respostas obtidas nas preguntas establecidas como indicadores. Existen diferentes posibilidades 
que cómpre ter en conta: 

• Indicadores baseados en preguntas cuxa opción de resposta é unha porcentaxe. Nestes casos tómase o valor desta porcentaxe. 

Exemplo: porcentaxe de uso do galego do persoal administrativo = 60%. 

• Indicadores baseados en preguntas cuxas opcións de resposta son “si” ou “non”. Nestes casos as respostas afirmativas valóranse 
cun 100 e as negativas non puntúan. 

Exemplo: existencia de persoal que desenvolve actividades de normalización lingüística = 100 (se existe persoal) / 0 (se non existe 
persoal). 

• Se unha asociación carece dalgún dos soportes en que se apoia un indicador, este non se ten en conta no cálculo do factor.  

Exemplo: se unha asociación carece de páxina web este indicador non se inclúe no cálculo dos factores. 

• Existen outros criterios que se tiveron en conta en indicadores concretos e que son os seguintes: 

o Na porcentaxe de galego da páxina web: 100 (só galego), 50 (bilingüe, galego-castelán) e 0 (só castelán). 

o No nome da organización no papel de carta: 100 (só galego), 0 (só castelán) e non se ten en conta cando non se distingue a 
lingua en que vai escrito. 

o Na selección de persoal que contrata directamente a asociación ou a entidade deportiva: 100 (se é requisito), 75 (se é mérito) 
e 0 (se non hai criterio). 

o Nos incentivos ou apoios á formación en galego para o persoal que carece de coñecementos axeitados desta lingua: 100 (se é 
obrigatorio ou se hai dous ou tres criterios), 75 (se só financia a formación), 50 (se só permite facela en horario laboral) e 0 (se 
non hai incentivos). 

 

Este sistema de indicadores permite establecer tipoloxías de organizacións segundo o seu grao de normalización lingüística: por debaixo do 
50% considerarase que é baixo e por enriba do 75% alto.  

En canto ao factor 2, no que se considera a adecuación dos coñecementos de galego do persoal en función do posto de traballo que ocupe, 
cómpre ter en conta as categorías profesionais que se inclúen en cada un dos perfís e cal é o grao de dominio lingüístico que debe posuír 
en función destas. 
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Perfil 
lingüístico 

Exemplos de categorías 
profesionais Descrición dos perfís lingüísticos 

1 
Persoal directivo, altos cargos e 
persoal que escribe informes 
complexos 

Persoal que produce textos escritos de diferente complexidade.  
Exprésase oralmente de maneira correcta e fluída e pode ter contactos formais co exterior. 

2 Persoal de atención ao público  
(telefonista, recepcionista...) 

Persoal que dá informacións orais de atención básica. 
Produce mensaxes orais breves, fluídas e sinxelas. 

3 
Persoal subalterno de atención ao 
público  
(porteiros, conserxes, vixilantes...) 

Persoal que ten contacto co público para as informacións de primeira atención. 
Produce mensaxes orais breves e sinxelas e non redacta textos. 

4 
Persoal que lle dá información 
técnica ao público 
(administrativo e auxiliar 
administrativo) 

Persoal que produce textos escritos breves ou pautados. 
Produce mensaxes orais de pouca complexidade e pode ter contactos orais co público. 

5 Persoal de mantemento e 
operarios/as 

Persoal que non ten contacto nin oral nin escrito co exterior. 
Comprende mensaxes orais breves e sinxelas. 

 

Estes perfís son orientativos, xa que, como se verá, a clasificación modificarase en función de cada un dos subámbitos e da súa adaptación 
ás categorías profesionais máis presentes neles. 
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4. SUBÁMBITO DAS ASOCIACIÓNS 

4.1 Introdución 

A historia da lingua galega está moi vinculada ao movemento asociativo, especialmente nos anos do franquismo nos cales se fundaron 
grupos como Mocedade Galega en Barcelona, O Galo, O Facho ou a Asociación Cultural de Vigo. Estas agrupacións participaron de 
maneira directa e clara na promoción do galego e da cultura de Galicia a través dos seus actos culturais, a impartición de clases de galego 
ou as reivindicacións para que esta lingua entrase como materia no ensino.  
 
O galego é a lingua vehicular en moitas das asociacións que uniron ás súas propias reivindicacións a cuestión idiomática. Este é o caso dun 
número importante de organizacións de carácter cultural ou ecoloxista. Non obstante, non se pode falar dunha total normalización lingüística 
e dunha implicación coordinada de todo o colectivo ata a década de 1980. Nesta, dous fenómenos marcan o inicio das primeiras actuacións 
normalizadoras: por unha banda a publicación no ano 1983 da Lei de normalización lingüística (LNL) e, posteriormente, en abril de 1986 o 
“Encontro sobre o estado actual da normalización lingüística”, convocado por diversas asociacións e que deu pé á creación da Mesa pola 
Normalización Lingüística (MNL). 
 
As liñas de apoio e subvencións promovidas pola Xunta de Galicia para as asociacións veranse complementadas coas directrices e 
medidas previstas para o sector no PNL (2006: 235-238), enmarcadas nos seguintes obxectivos: 
 

• Concienciar as asociacións e colectivos sociais da 
pertinencia e necesidade de usar a lingua galega nas 
súas iniciativas (lúdicas, culturais, formativas, 
informativas, etc.). 

• Lograr que as asociacións e colectivos sociais continúen 
a ser axentes de promoción da lingua. 

• Atraer as entidades sociais ao uso do galego nas súas 
actividades específicas. 

• Mellorar a eficacia das axudas públicas priorizando os 
procesos duradeiros de galeguización das asociacións.. 
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4.2 Metodoloxía 

4.2.1 Consideracións xerais 
Tal e como xa se expuxo no capítulo 3, en cada subámbito realizouse unha análise cuantitativa mediante enquisas telefónicas que foi 
posteriormente completada con informacións de carácter cualitativo. 
 
O universo de estudo foi constituído neste caso polas asociacións inscritas, en xullo de 2007, no rexistro de asociacións da Xunta de 
Galicia, que conta cun total de 24.548 organizacións. 
 
Para realizar o traballo de campo cuantitativo, as asociacións constituídas xuridicamente como tales con número de teléfono de contacto 
foron a unidade de mostraxe. En canto ao método de recollida da información, baseouse en entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.  

4.2.2 Deseño da mostra 

Estableceuse unha mostra final de 375 enquisas, o que permitiu cumprir co obxectivo do erro mostral calculado para un nivel de confianza 
do 95,5% e cunha varianza p = q = 0,5. 

A mostra distribuíuse proporcionalmente baseándose na estrutura do universo, tendo en conta unha clasificación segundo a tipoloxía da 
organización, aínda que sen valor estatístico. Os grupos analizados foron os seguintes: 

 Grupo 1: asociacións de educación e familia 

 Grupo 2: asociacións culturais 

 Grupo 3: asociacións de veciños 

 Grupo 3: asociacións xuvenís 

 Grupo 4: asociacións deportivas 

 Grupo 5: outras asociacións 

De acordo con estas premisas de deseño, a distribución da mostra é a que se amosa a continuación: 
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Grupo Tipoloxía da asociación N.º de organizacións 

Grupo 1 Educación e familia 29 

Grupo 2 Culturais 125 

Grupo 3 De veciños 56 

Grupo 4 Xuvenís 20 

Grupo 5 Deportivas 24 

Grupo 6 Outras 121 

 

4.2.3 Realización do traballo de campo e saída de datos 

Como xa se comentou anteriormente, a entrevista fíxose telefonicamente asistida por ordenador. O período de realización do traballo de 
campo dividiuse en dúas etapas: 

- Do 23 de xullo ao 2 de agosto de 2007 

- Do 4 de setembro ao 10 de outubro de 2007 

As unidades mostrais foron as asociacións con domicilio social en Galicia e con teléfono de contacto. Realizáronse chamadas de xeito 
aleatorio por tipoloxía da asociación. 

En canto á saída de datos, empregáronse filtros en función da tipoloxía das asociacións e da súa localización xeográfica en poboacións de 
máis de 50.000 habitantes ou menos. 
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Gráfico 1. Usos lingüísticos nas comunicacións orais e 
escritas co exterior 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

4.3 Análise dos usos lingüísticos 

Os primeiros catro bloques de preguntas da enquisa que o Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade lles realizou ás 
asociación galegas teñen como obxectivo recadar información sobre os usos lingüísticos deste colectivo. Neste sentido, distinguíronse catro 
grandes áreas: as comunicacións exteriores; a imaxe, rotulación e documentación de uso externo; a documentación interna e as 
comunicacións orais. 

Cabe sinalar que a entrevista se formulou, neste apartado, interrogando as persoas respecto da porcentaxe de uso do galego en relación 
con cada cuestión. A porcentaxe restante asignóuselle ao castelán.  

4.3.1 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso externo 

No referente ás súas comunicacións co exterior, as asociacións de Galicia empregan maioritariamente o galego, tanto no plano oral coma 
no escrito. Destaca, por enriba de todas as categorías, a referente ás publicacións periódicas e non periódicas, onde o galego se emprega 
tres veces máis que o castelán. Este feito explícase polos incentivos que a este respecto reciben as organizacións por parte da Xunta de 
Galicia, mediante as súas liñas de apoio á promoción e ao uso do galego nas organizacións sen ánimo de lucro. 
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As asociacións máis dinámicas no uso do galego de cara ao exterior son as culturais, que o empregan en cotas superiores ao 80%, 
seguidas das asociacións veciñais e xuvenís.  

Cómpre destacar que existen tamén diferenzas no que á localización xeográfica se refire. Así, nas asociacións situadas nos núcleos de 
pobocación de menos de 50.000 habitantes o galego é máis habitual que nas situadas nas sete grandes cidades de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

Abordamos tamén neste apartado de usos lingüísticos externos o uso da lingua empregada no contestador automático da asociación. 
Ofrecéronse as opcións de resposta “en galego”, “en castelán”, “en ambas” e “Ns/Nc”. Observamos que non existe practicamente o 
bilingüismo e, contrariamente aos usos anteriores, que o castelán se emprega en maior medida, malia non chegar ao 50%. 

Gráfico 2. Usos lingüísticos nas conversacións 
máis habituais co público en xeral e 
provedores/as 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Por outra banda, interrogáronse as asociacións respecto da lingua empregada nos seus elementos de identificación corporativa, tales como: 

 Modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, etc. 
 Documentos de maior difusión externa: catálogos, etc. 
 Publicidade 

 Páxina web 
 Rótulos principais e interiores 
 Nome da asociación no papel de carta 

 

Nos tres primeiros elementos as opcións de resposta eran porcentaxes de uso do galego ou do castelán. Para os restantes analizamos as 
opcións “galego”, “castelán”, “en ambas” e “non se distinguen”, considerando este último caso cando non existe diferenza entre as dúas 
linguas. As respostas relativas tanto á páxina web como ao nome da asociación foron contrastadas polo equipo de control, de maneira que 
se reflicte a situación real en relación con estes elementos. 

Gráfico 3. Lingua empregada no contestador automático 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 4. Usos lingüísticos nos elementos de 
identificación corporativa externa 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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A situación é moi similar á que se contrastou nas comunicacións exteriores: o uso do galego é, na maioría dos supostos, tres veces superior 
ao do castelán e, incluso, acada cotas próximas ao 90% no caso das asociacións culturais. Estas últimas amósanse especialmente 
dinámicas nas comunicacións en galego nos seus catálogos e na súa publicidade, por razóns como as expostas anteriormente e 
vencelladas coa maior utilización dos programas de apoio promovidos pola Administración. 

Entre as organizacións que contan cunha páxina web, case a metade tena só en galego (44,5%). Polas cifras acadadas no tratamento de 
datos, as asociacións veciñais parecen as máis proclives ao uso do galego neste punto, cunha porcentaxe de representatividade do 63,6%, 
aínda que cómpre destacar que tan só o 17% do total deste grupo confirmou posuír unha páxina web. Non existen diferenzas salientables 
en canto á distribución xeográfica. 

Castelán

Galego
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Gráfico 6. Usos lingüísticos nos rótulos e no 
nome da asociación no papel de carta 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Os principais elementos de identificación corporativa como a rotulación ou o nome da asociación no papel de carta edítanse 
maioritariamente en galego. 
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Gráfico 5. Lingua empregada na páxina web da 
asociación. 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Finalmente, completamos o bloque de comunicacións externas establecendo unha tipoloxía dos medios publicitarios máis empregados 
polas asociacións de Galicia. 
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Un número importante de asociacións non recorre a ningún tipo de medio publicitario e, en todo caso, os trípticos e folletos son o 
instrumento promocional máis utilizado. O uso de internet está gañando posicións nos últimos anos e, na actualidade, sitúase nunha 
porcentaxe intermedia entre a radio e a prensa escrita. A televisión, por ser o medio máis caro, é tamén o menos habitual. 

4.3.2 Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 

O segundo enfoque respecto dos usos lingüísticos nas asociacións refírese ás comunicacións de carácter interno, tanto escritas coma orais. 

No referente á documentación empregada nas asociacións tivemos en conta distintos grupos de documentos de uso habitual, como as 
circulares, os formularios, as aplicacións informáticas, tales como tratamento de textos, sistemas de xestión ou axendas, entre outros, e, 
finalmente, o que denominamos material de formación e que fai referencia aos manuais, libros e apuntamentos elaborados para a 
realización de cursos impartidos ao persoal. 

Gráfico 7. Medios empregados habitualmente para dar 
información ou facer publicidade 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 8. Usos lingüísticos na documentación 
interna 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

Comprobamos que a dinámica seguida nos usos escritos internos é paralela á das comunicacións exteriores, a excepción do referente á 
aplicación informática máis habitual. En canto ás cifras, segundo a tipoloxía da asociación ou a súa localización xeográfica, malia non 
existiren grandes diferenzas, seguen a ser as entidades culturais e as situadas nas pequenas poboacións as máis proclives ao uso do 
galego. 
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En canto ás comunicacións entre os distintos grupos de traballadores/as, utilízase o galego como lingua vehicular case nas tres cuartas 
partes dos casos. Así mesmo acontece nas reunións internas que se manteñen na asociación e, aínda que cunha porcentaxe algo inferior, 
o galego segue tamén a ser a lingua de maior uso nas comunicacións do equipo directivo co exterior. Este último punto, que reflicte os usos 
orais do persoal directivo no trato cos medios de comunicación ou con outras entidades, é o que denominamos, no gráfico seguinte, 
“contactos exteriores”. 

As asociacións de veciños preséntanse como as máis galegofalantes, con cotas superiores ao 80%, a excepción do grupo de persoal 
subalterno, no que as asociacións deportivas acadan unha porcentaxe do uso do galego do 95%. 
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Gráfico 9. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais internas 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega  
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Se distinguimos entre as asociacións localizadas nas principais cidades galegas ou nos concellos de menos de 50.000 habitantes, as 
diferenzas sitúanse en aproximadamente 20 puntos en todas as categorías. 

4.3.3 Conclusións sobre os usos lingüísticos nas asociacións 

As conclusións principais que se poden extraer deste apartado dedicado aos usos lingüísticos nas asociacións son as seguintes: 

• As asociacións de Galicia empregan maioritariamente o galego en todas as súas comunicacións, con niveis superiores ao 70%, 
tanto de cara ao exterior como de modo interno. 

• Nas comunicacións exteriores, orais e escritas, as asociacións utilizan o galego nas tres cuartas partes dos casos. As entidades de 
carácter cultural e as localizadas nas poboacións de menos de 50.000 habitantes son, neste punto, as máis proclives ao uso do 
galego con porcentaxes superiores ao 80%. 

• O 40,3% das asociacións non recorre á publicidade como medio de comunicación exterior e, de o faceren, os trípticos e os folletos 
son os medios máis utilizados.  

Castelán

Galego
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Gráfico 10. Existencia de criterios, regras ou 
normas que especifican que lingua usar  

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

• Todos os grupos de traballadores/as empregan o galego en porcentaxes moi similares e superiores ao 73%, ou ao 80% nas 
poboacións de menos de 50.000 habitantes. 

4.4 Normas e criterios de uso lingüístico 

No segundo apartado da observación, a análise centrouse nas normas e criterios que se están a aplicar, tanto nos usos orais como escritos, 
nas asociacións de Galicia. 

4.4.1 Normas nas comunicacións 
A pregunta relativa ás normas nas comunicacións formulouse en dous tempos: nun primeiro momento sobre a existencia ou non dun 
determinado criterio e, en segundo lugar, sobre o criterio en si que aplican as asociacións. Abordáronse así dúas cuestións respecto dos 
usos orais, como a atención ao público ou o cambio de lingua cando o interlocutor/a así o pide. En canto ás comunicacións escritas, 
realizáronse preguntas respecto dos criterios ou normas aplicadas nos escritos en xeral ou no referente á calidade lingüística dos textos e 
publicacións. 
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Observamos que, en liñas xerais, as asociacións de Galicia non aplican criterios de usos lingüísticos. En ningún caso superan o 15% as 
entidades que teñen algún tipo de norma lingüística, e é o aspecto relacionado coas comunicacións escritas no que se tende a unha maior 
normalización. 

En canto ás normas aplicadas para cada caso, estas son as seguintes: 

• Na atención oral ao público, o 97,1% das asociacións emprega o galego por defecto. 

• Nas comunicacións escritas, o galego é a lingua de uso para o 97,8% das entidades que conta con algún tipo de criterio. 

• No 95% dos casos, cando se pide un cambio de lingua, pásase á lingua do interlocutor/a. 

• De empregar algún tipo de norma na calidade lingüística dos textos, aplícallo á totalidade destes o 88,6% das asociacións. 

  

4.4.2 Outros criterios respecto do galego 
Polo que respecta a outros criterios lingüísticos, as cuestións formuladas foron as seguintes: 

• ¿O coñecemento do galego é un criterio que se debe ter en conta na selección do persoal que se contrata directamente na 
asociación? 

• ¿Dáse algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados de galego? 

• ¿Púxose á disposición do persoal algunha ferramenta de apoio lingüístico en galego, como dicionarios, correctores, tradutores...? 

• ¿Teñen algunha persoa que desenvolve actividades de normalización lingüística? 

 

En relación con estes aspectos, observamos que non existe tampouco unha grande implicación por parte das asociacións galegas, agás no 
que respecta á posta a disposición de ferramentas lingüísticas, opción que considera o 34,1% das entidades. 



 

TECIDO ASOCIATIVO 

40 

Gráfico 11. Outros criterios respecto do galego 

Base: asociacións de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 12. Criterio de valoración do galego na 
contratación directa do persoal 

Base: asociacións de Galicia que valoran o galego na 
contratación directa do persoal 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

6,9% 1,6%

34,1%
16,0%

42,9%

98,1%

65,1%
84,0%

50,1%

0,3% 0,8% 0,0%

0%

25%

50%

75%

100%

Valoración do 
galego na 

incorporación do 
persoal

Incentivo á 
formación

Posta a disposición 
de ferramentas 
lingüísticas

Persoal dedicado a 
normalización

 
Tan só o 30,8% das asociacións que valora o galego na contratación do persoal o considera un requisito imprescindible. 
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Gráfico 13. Tipo de incentivo á formación en 
galego 

Base: asociacións de Galicia que incentivan a 
formación en galego 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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En canto á formación en galego do persoal, tan só un 1,6% das asociacións a incentiva segundo os seguintes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que dentro do limitado número de asociacións que apoian a formación do seu persoal, o sistema máis habitual é a través do 
seu financiamento. Unicamente un terzo das organizacións considera obrigatoria a participación nos cursos de galego. 

4.4.3 Conclusións dos criterios lingüísticos empregados polas asociacións 

Respecto dos criterios lingüísticos empregados polas asociacións galegas podemos concluír o seguinte: 

• A práctica totalidade das asociacións desestima a aplicación de normas ou criterios de uso lingüístico, o que lle concede unha gran 
liberdade ao persoal destas á hora de utilizar unha lingua nas súas comunicacións, tanto orais coma escritas. 

• Nas comunicacións orais, a maioría das asociacións que aplica criterios utiliza o galego por defecto, ou a lingua do seu/súa 
interlocutor/a, cando así llo solicita. 

• No referente ás comunicacións escritas, o 88,6% das asociacións que segue unha norma aplícaa en todos os textos. 
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• Tan só o 6,9% das asociacións considera o galego como un criterio á hora de seleccionar persoal. En todo caso, entre estas só un 
30,8% o considera un requisito. 

• Non existen practicamente asociacións que incentiven o galego. 

• O punto no que as organizacións asociativas se amosan máis dinámicas é a posta a disposición de ferramentas lingüísticas, que é 
aplicado polo 34,1% delas. 

• O 16% das asociacións conta con persoal dedicado á normalización lingüística, porcentaxe que acada o 24% nas de carácter 
cultural. 

4.5 Opinións e actitudes lingüísticas 

Cales son as opinións e as actitudes lingüísticas do tecido asociativo galego en relación coa súa lingua é o obxecto do sexto bloque de 
preguntas da enquisa.  

4.5.1 Actividades e recursos lingüísticos 

Nunha primeira parte, obtemos datos respecto do punto de vista das asociacións en relación coas actividades que serían máis necesarias 
para levar adiante e incentivar o uso do galego.  
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Gráfico 14. Opinión sobre as actividades máis 
necesarias para promover o uso do galego 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Aínda que destaca o pouco interese que amosan as asociacións polas actividades de promoción da lingua, as ferramentas lingüísticas e a 
formación son os medios que se consideran máis axeitados. As asociacións veciñais son as que, en liñas xerais, presentan un grande 
interese pola maioría destas actividades.  

Logo desta cuestión, as asociacións foron enquisadas en relación coas distintas ferramentas que tiñan á súa disposición para melloraren o 
uso do galego. A pregunta fíxose en dous tempos, interrogándoas inicialmente sobre a utilidade considerada e, nun segundo termo, sobre o 
seu uso actual.  

A maioría das persoas enquisadas considerou como máis útiles os dicionarios, os correctores ortográficos e os tradutores automáticos. 
Cómpre destacar que especialmente estes dous últimos instrumentos están sendo promovidos de xeito directo por parte das institucións e 
organismos e mesmo existen numerosos accesos a través de internet.  
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Se atendemos á distribución, segundo a tipoloxía das asociacións, unha vez máis as culturais son as que amosan un maior interese en case 
todos os instrumentos, cunhas cotas moitas veces superiores ao 80%. Por outra banda, contrariamente ao que estaba acontecendo noutras 
cuestións, as asociacións máis partícipes da utilidade dos recursos lingüísticos son as das sete grandes cidades, como tamén o son 
respecto da súa utilización. 

Gráfico 15. Utilidade dos diferentes 
recursos lingüísticos 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega  
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Na segunda parte da pregunta relativa á utilidade dos recursos lingüísticos, as persoas que responderon de maneira afirmativa foron 
interrogadas respecto da súa utilización, que segue uns criterios moi similares á utilidade. Así, de novo, son os dicionarios, os correctores e 
os tradutores os instrumentos máis empregados polas asociacións de Galicia. 

Observamos que os cursos de galego son o recurso menos empregado polas entidades asociativas, o que se corresponde coas cifras que 
xa detectamos no apartado relativo aos criterios, no que o incentivo á formación era apenas seguido por un 1,6% do total de asociacións 
enquisadas. 
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Finalmente, abordouse o coñecemento que as asociacións tiñan sobre os recursos e as axudas específicas da Xunta de Galicia. As tres 
cuartas partes das asociacións non utilizan estes recursos, xa que na maioría dos casos, a pesar da divulgación feita pola Administración, 
aínda resultan descoñecidos. O 70,6% das organizacións que non os utiliza descoñéceos. 

 

Gráfico 16. Utilización dos diferentes recursos 
lingüísticos polas asociacións que os 
consideran útiles 

Base: asociacións de Galicia que identificaron como 
útiles os diferentes recursos 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 17. Coñecemento dos recursos 
lingüísticos da Xunta de Galicia polas asociacións 
que non os empregan 

Base: asociacións de Galicia que non empregan os 
recursos lingüísticos da Xunta de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Segundo a tipoloxía da asociación, observamos que, neste caso, son as de carácter educativo as que empregan e coñecen en maior 
medida os recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, aínda que a representatividade é baixa, pois non chega ao 25%.  

  

4.5.2 Uso actual e futuro do galego nas asociacións 
A continuación establecemos o panorama do uso actual e futuro que se prevé para a lingua galega nas asociacións. Neste sentido, 
recolleuse na enquisa unha serie de cuestións de apreciación cuxos datos se reflicten nos gráficos seguintes. 

Respecto da primeira das cuestións formuladas, en relación coa evolución do galego nos últimos cinco anos, a maioría entrevistada (o 
60,5%) opina que o uso desta lingua se mantivo nos mesmos niveis, fronte a un 23,5% que considera que se incrementou. 
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Gráfico 18. Evolución do galego nos últimos 
cinco anos 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Malia non existiren grandes diferenzas segundo o tipo de asociación, as entidades de carácter máis urbano amósanse máis optimistas: o 
30% delas considera que o galego aumentou nos últimos anos. 

A maior parte das persoas entrevistadas non considera que a utilización do galego teña desvantaxes, pero un 37,1% si pensa que pode ter 
certas vantaxes. Entre as razóns que indican destacan o maior achegamento ás persoas asociadas e usuarios/as, así como a defensa da 
propia lingua. Este feito é apuntado especialmente polas asociacións de carácter cultural.  

En canto ao futuro do uso da lingua, máis do 80% das asociacións entrevistadas considera que no seu ámbito a situación vai ser 
aproximadamente a mesma que na actualidade. Isto débese, segundo as opinións recollidas, á falta de incentivos que respondan de 
maneira directa ás necesidades das organizacións. Tan só as organizacións dos eidos culturais e xuvenís mostran unha maior implicación e 
dinamismo para que a situación mellore nos próximos anos. Advírtese que nas poboacións de máis de 50.000 habitantes as asociacións 
son máis optimistas e declaran, nun 14,5% dos casos, que esperan aumentar o uso do galego durante o próximo ano, fronte ao 5,1% das 
asociacións situadas no medio rural e nas vilas. 
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Gráfico 19. Vantaxes, desvantaxes, evolución do futuro 
do galego e uso dos recursos lingüísticos da Xunta de 
Galicia 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 20. Uso do galego nas asociacións de Galicia 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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En relación coa percepción que as persoas enquisadas teñen respecto da utilización do galego na asociación, a opinión maioritaria sitúase 
en “bastante” ou “moito”, que acadan conxuntamente o 67,8%, fronte ao 14,7% que considera que se fala “pouco” ou “nada”.  
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4.5.3 Lingua elixida para a realización da enquisa 

Completamos o apartado referente ás opinións e actitudes lingüísticas coa observación respecto da lingua coa que responden o teléfono na 
asociación e a escollida para realizar a enquisa. Antes de comezar o cuestionario e tras elixir a persoa encargada de responder a enquisa, 
segundo o procedemento indicado na metodoloxía, formulábaselle a seguinte pregunta: ¿Quere que lle faga as preguntas en galego ou en 
castelán? En función da resposta obtida, empregábase unha ou outra, agás cando contestaban que lles era indiferente. Neste caso, a 
enquisa facíase en galego. 

No 50,7% das asociacións o idioma de resposta inicial é o galego e tan só un 14,7% contestaba o teléfono claramente en castelán. En 
canto á lingua escollida para realizar a entrevista, o 72% decantouse polo galego. 

4.5.4 Conclusións sobre as actitudes e as opinións lingüísticas das asociacións 

As conclusións que se poden extraer deste apartado dedicado ás actitudes e ás opinións lingüísticas nas asociacións de Galicia son as 
seguintes: 

• Aínda que a maioría das asociacións non mostrou especial interese polos medios para promover o uso do galego, as ferramentas 
lingüísticas e a formación son os recursos que se consideran máis axeitados, con porcentaxes do 15,5% e 13,6%, respectivamente. 

• As asociacións galegas consideran como recursos máis útiles os dicionarios, os correctores ortográficos e os tradutores 
automáticos, que son, a súa vez, os máis empregados. 

• Existe unha necesidade de recursos lingüísticos por parte das organizacións. O uso destes é minoritario, malia consideralos útiles. 

• A maior parte das asociacións (75,2%) non utiliza os recursos e axudas lingüísticas da Xunta de Galicia, en gran medida polo seu 
descoñecemento. 

• O 60,5% das asociacións de Galicia opina que o nivel de utilización do galego no seu ámbito se mantivo igual nos últimos cinco 
anos e que a tendencia vai ser a mesma de cara ao futuro a curto e a medio prazo. En todo caso, as máis optimistas respecto desta 
dinámica son as asociacións culturais e as situadas nas grandes cidades. 

• Un 37,1% das persoas entrevistadas opina que o galego ten vantaxes, como unha maior fluidez na comunicación ou o 
achegamento aos asociados/as. 

• Sobre o uso actual do galego, o 67,8% das persoas pensa que este é bastante ou moito, porcentaxe que acada o 79,4% no medio 
rural. 
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4.6 Competencias lingüísticas 

No referente ás competencias en galego, orais e escritas, que posúen os distintos grupos de persoal da asociación en relación coas 
necesidades que esixe o posto de traballo que desenvolven dentro da organización, segundo o xa exposto na metodoloxía, téñense en 
conta os seguintes perfís: 

 Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique 
escribir textos de diferente complexidade 

 Perfil 2: persoal de atención oral ao público en xeral: 
telefonistas, recepcionistas 

 Perfil 4: persoal administrativo 

 Perfil 5: operarios/as, persoal subalterno 

Para coñecer a súa competencia lingüística, primeiro o entrevistado/a clasifica todo o persoal sinalado para, posteriormente, establecer o 
nivel de competencia dentro de cada grupo. Con estas clasificacións pretendemos determinar as competencias lingüísticas en galego con 
que contan os distintos grupos de persoal, segundo as necesidades que desta lingua se calculan para o posto que desenvolven. Somos 
conscientes de que este modo de análise se pode ver alterado pola subxectividade do propio interlocutor/a, tanto polo nivel de 
coñecementos como pola necesidade do uso do galego no posto de traballo en cuestión, pero consideramos que é o método máis viable 
para establecermos o baremo de competencias lingüísticas na asociación. 

 

4.6.1 Destrezas do persoal e análise por perfís de traballo 
Antes da análise por postos de traballo recollemos as opinións respecto das necesidades que ten o persoal nas destrezas do uso do galego 
na escritura, na lectura, na fala e na comprensión. 

Observamos, na gráfica seguinte, que as maiores dificultades se presentan na escritura, mentres que as competencias pasivas 
(comprensión oral e escrita) son nas que adoita ter o persoal un maior nivel. 
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Gráfico 21. Opinión sobre necesidades en 
materia de destrezas lingüísticas do persoal 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 22. Persoal empregado con coñecementos 
axeitados de galego para o seu posto de traballo por 
perfís lingüísticos 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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En todo caso, a maioría do persoal posúe o nivel de galego adecuado para o posto de traballo que desenvolve. 
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Gráfico 23. Asociacións nas cales houbo persoal 
que fixo formación de galego promovida pola 
asociación ou federación á que pertence 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Completamos a análise cos datos relativos á formación de lingua galega que recibiu no último ano o persoal e promoveu a propia 
asociación ou a súa federación. En liña co que xa constatamos, respecto do escaso nivel de incentivos á formación por parte das 
asociacións, a porcentaxe destas con persoal en cursos foi moi escasa. Unicamente houbo persoal directivo e administrativo que participou 
en actividades formativas. 
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4.6.2 Conclusións sobre as competencias lingüísticas do persoal das asociacións 

Estas son as conclusións principais que se poden extraer das competencias lingüísticas autopercibidas polos responsables das asociacións 
respecto do galego, segundo os datos obtidos da enquisa realizada polo Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade: 

• A maior parte da poboación enquisada considera que as maiores dificultades no uso do galego por parte do persoal se presentan 
na expresión escrita. 

• A maioría do persoal ten os coñecementos adecuados de galego para as funcións que desenvolve no ámbito da asociación. 

• Tan só no grupo de persoal directivo e persoal administrativo houbo asociacións que fixeron formación en galego, pero cuns índices 
de representatividade inferiores ao 5%. 
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Gráfico 24. Linguas empregadas polas 
asociacións galegas que usan idiomas 
estranxeiros 

Base: asociacións de Galicia que usan idiomas 
estranxeiros 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

4.7 Uso de linguas estranxeiras 

Neste último bloque da enquisa analizouse o nivel de uso de linguas estranxeiras na asociación. Tan só o 21,6% das asociacións de Galicia 
confirma empregar, no seu ámbito, outros idiomas alén do galego ou do castelán, por mor das relacións que manteñen con outras 
entidades.

Entre as linguas estranxeiras máis faladas polas asociacións que manexan algún idioma estranxeiro destaca o inglés (81,5%). O resto dos 
idiomas teñen a mesa representatividade, segundo observamos no gráfico seguinte. 
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Cabe destacar que o uso maioritario de linguas estranxeiras se dá nas asociacións educativas e deportivas. 
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4.8 Análise cualitativa: panel de escoita 

4.8.1 Desenvolvemento do panel 

O panel dos usos lingüísticos nas asociacións tivo lugar o 14 de novembro de 2007 na cidade de Vigo e acolleu un representante de cada 
unha das tipoloxías de asociacións previstas na metodoloxía. Así participaron seis representantes de diferentes colectivos da cidade de 
Vigo, tales como o cultural, o deportivo, o educativo, o xuvenil, o veciñal e o do medio natural. Na reunión abordáronse os temas que 
destacamos a continuación. 

A cuestión do idioma en xeral:  

Iniciouse o debate captando a opinión das persoas participantes respecto do uso do galego que fan nas súas organizacións. En liñas xerais, 
o uso do galego depende fundamentalmente do tipo de actividade da asociación e das súas relacións co colectivo asociado ou con outras 
entidades. Pese a que é certo que o uso do galego se está incrementando nos últimos anos, por influencia do maior uso por parte da 
Administración, no día a día das actividades asociativas o galego e o castelán empréganse indistintamente, tendo en conta o hábito das 
persoas que o empreguen. 

Causas que explican que non se use galego: 

Como a maior causa para non empregar o galego a maioría dos participantes apunta o medo a trabucarse. Non obstante, as persoas 
presentes no panel opinan que moitas veces isto é simplemente unha escusa e detrás disto están os prexuízos que aínda existen polo uso 
da lingua en determinados ámbitos.  

Calquera imposición pode ser, a este respecto, prexudicial e provocar, en vez dun maior nivel de utilización da lingua, un rexeitamento. A 
pesar de todo, hoxe en día existe unha maior naturalidade en canto á cuestión idiomática en Galicia. 

Papel das asociacións na promoción do galego: 

En opinión da maioría dos participantes, as asociacións teñen unha certa responsabilidade na conservación da lingua. O feito de empregala 
exerce un efecto exemplarizante e multiplicador ante o seu contorno. Ao estaren máis próximas á cidadanía poden captar as súas 
necesidades e adaptaren estas á súa promoción, dun xeito máis próximo a como o faría a propia Administración. 

Destaca a importancia de promover a lingua no medio rural e entre a poboación inmigrante co fin de preservar o seu uso. 
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O apoio da Administración e as ferramentas lingüísticas: 

As ferramentas e os recursos tecnolóxicos para o uso da lingua son cada vez máis numerosos, pero parece existir un gran descoñecemento 
por parte dos posibles usuarios/as. 

As asociacións reclámanlle á Administración unha maior accesibilidade ás ferramentas lingüísticas, unhas liñas de subvencións adaptadas 
ás necesidades reais e un maior apoio á formación. Neste último punto, insisten na organización de cursos diferentes aos xa promovidos 
pola Xunta de Galicia. Apuntan a posta en marcha de cursos de lingua oral (moi útiles de cara á inmigración) ou os impartidos en módulo de 
teleformación ou a distancia. 

Futuro do galego nas asociacións: 

Entre os participantes a sensación sobre o futuro do galego é optimista. O feito de que exista unha maior normalización e que o galego 
ocupe un papel fundamental nas escolas incentiva que as novas xeracións o empreguen con maior frecuencia. 

En todo caso, insístese no feito de perfilar liñas de actuación que promovan o uso da lingua con naturalidade, sen imposicións e 
desvinculado de posicións políticas. 

 

4.8.2 Conclusións do panel  

As conclusións principais que se puideron extraer do exposto polos participantes neste panel de escoita dedicado ao uso da lingua galega 
nas asociacións foron as seguintes: 

• O galego emprégase en cada vez maior medida nas asociacións pola vinculación que manteñen coa Administración. Neste sentido 
o uso escrito é practicamente total, mentres que no ámbito oral ambos os idiomas conviven tranquilamente. 

• O maior uso da lingua vese algunhas veces limitado por certos prexuízos que aínda existen entre a poboación, especialmente no 
que ao seu nivel de formación se refire. 

• As asociacións desempeñan un importante papel na promoción do galego, xa que chegan de maneira máis directa á cidadanía. As 
súas actitudes e opinións a este respecto poden ser exemplo no seu contorno. 

• O tecido asociativo precisa de ferramentas lingüísticas e de axudas por parte da Administración, posto que os seus recursos son 
limitados. 

• Aínda que nos últimos anos se incrementou de xeito considerable o número de recursos tecnolóxicos, existe aínda un gran 
descoñecemento respecto destes e da súa accesibilidade. 
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• En opinión dos participantes, o futuro do galego é optimista, dado que se está a incentivar dende as novas xeracións, nas escolas, 
pero convén actuar de maneira natural, sen imposicións de ningún tipo e sen vinculacións políticas. 

4.9 Indicadores lingüísticos do subámbito das asociacións 

No gráfico que se presenta a continuación observamos que o índice de normalización lingüística (INL) no conxunto das asociacións de 
Galicia é de 56,75 puntos sobre 100. Isto implica un nivel medio de normalización do galego nas asociacións, xa que, a excepción de dous 
dos factores examinados, os valores acadados polos restantes catro sitúanse arredor dun valor próximo aos 50 puntos. 

O factor que acada unha puntuación maior é o referente á documentación de uso externo, que se sitúa nunha cota de 77,26 puntos. Como 
observamos ao longo de todo o capítulo, as asociacións de Galicia empregan o galego nas súas publicacións, catálogos e elementos de 
publicidade externa con cotas superiores ao 70%. En liña con este feito, a segunda media máis elevada é a do factor 1, imaxe e rotulación, 
na cal o galego volve ser a lingua predominante en todas as variables que inciden neste punto. 

Nos factores 5 e 6, referentes ás comunicacións internas e externas, respectivamente, os valores obtidos por estes factores sitúanse algo 
por enriba de 50, de modo que podemos considerar un nivel medio do uso do galego. Segundo observamos, o galego emprégase con 
porcentaxes superiores ao 60%, tanto oralmente como nos escritos, pero os índices non acadan porcentaxes maiores por mor doutros 
factores nos que os valores da presenza do galego son inferiores, como o escaso número de asociacións con persoal dedicado á 
normalización lingüística ou as ferramentas lingüísticas postas a disposición do persoal. 

O factor 3, que analiza os criterios de usos lingüísticos, acada un valor inferior aos 50 puntos, resultado que se corresponde coa 
practicamente inexistente aplicación de normas no uso do galego nas asociacións, tanto no plano das comunicacións orais como escritas, e 
á escasa implicación no que a incentivar a formación do galego se refire. 

A media máis baixa sitúase no factor 2, que se refire á adecuación do persoal. Aínda que a maioría do persoal adoita ter os coñecementos 
axeitados de galego para o posto de traballo que desenvolve, o escaso nivel de incentivos á formación baixa, sen dúbida, a media deste 
factor. 

De acordo coa clasificación, segundo o grao de normalización lingüística dos axentes do tecido asociativo establecidos na metodoloxía, 
estamos ante un colectivo, as asociacións, cun índice de normalización medio-alto, xa que se sitúa nun valor de 56,75 puntos. Co fin de 
obter un nivel maior cumpriría que as asociacións participasen de maneira máis activa na normalización da lingua, aplicando normas e 
criterios de uso lingüístico, incentivando a formación do seu persoal ou optando por unha maior presenza do galego nas comunicacións 
interna ou externa. 
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Gráfico 25. INL e factores nas 
asociacións 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da 
Lingua Galega  
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4.10 Conclusións finais 

Como resumo da análise efectuada para o subámbito das asociacións podemos sinalar o seguinte: 

• A presenza do galego é maioritaria nas asociacións de Galicia en todos os seus niveis de comunicación. 
• Por norma xeral, as asociacións non establecen criterios de uso lingüístico e apenas utilizan as axudas e os recursos lingüísticos 

dispoñibles. Neste sentido, aínda que as asociacións opinan que se deberían poñer en práctica medidas que motiven o seu maior 
uso e apoien a formación, existe un profundo descoñecemento sobre os recursos e axudas da Xunta de Galicia. 

• As ferramentas de apoio que se consideran máis útiles e, á súa vez, as máis utilizadas, son os dicionarios, os correctores 
ortográficos e os tradutores automáticos. 

• No panel de escoita, apuntouse a necesidade de promover cursos de formación que respondan a necesidades máis reais da 
poboación, como os cursos de lingua oral ou en modalidade de teleformación. Na actualidade apenas se incentivan (1,6% das 
asociacións) e quizais as razóns poidan ser a falta de adaptación ás demandas do mercado. 

• As previsións verbo do uso crecente do galego no ámbito asociativo non son especialmente positivas. A maioría das persoas 
enquisadas considera que o nivel de uso é xa bastante alto e que dificilmente se verá incrementado a curto ou medio prazo. Isto 
contradí, en parte, a opinión formulada polos participantes no panel, que se amosaron máis optimistas debido á incorporación das 
novas xeracións que xa están a aprendelo e practicalo dende a escola. 

• En canto á caracterización das asociacións cómpre destacar que, malia non existiren grandes diferenzas nos resultados segundo a 
súa clasificación, as organizacións culturais e as situadas en concellos de menos de 50.000 habitantes son máis proclives ao uso 
do galego. 

• En termos xerais, podemos considerar que o nivel de normalización lingüística nas asociacións de Galicia é medio-alto. 
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4.11 Anexo I: cuestionario do subámbito de asociacións 

4.11.1 Precuestionario 

Rexistro de chamadas – antes de facer a enquisa  
 

A1. (Hai que apuntar o resultado cando atenden o teléfono):  
 

1 Galego  Ir a A2 en galego 

2 Castelán  Ir a A2 en castelán 

3 Non se distingue  Ir a A2 en galego 

 Comunica  Rechamar 

 Outros (non responden, fax, contestador 
automático)  Anotar en varias accións 

 
A2. Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos lingüísticos no tecido 

asociativo. ¿Poderíame pasar co/coa responsable da asociación? 
 

1 Si  Ir a A3 

 Está ocupado/a  Establecer cita 

 Non é unha asociación  Descartar 

 Negativa da persoa  Descartar 
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A3. (Se é outra persoa) Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos 
lingüísticos no tecido asociativo. (A todos) Esta enquisa destínase ás asociacións rexistradas en Galicia e ten por obxecto coñecer 
os usos lingüísticos no conxunto da asociación enquisada e, por tanto, as preguntas non se refiren á persoa que responde a 
enquisa. Mentres non se diga o contrario, as preguntas refírense só ao uso das linguas galega e castelá con persoas ou entidades 
residentes en Galicia. Para facer máis rápida a enquisa preguntarémoslle só pola porcentaxe de uso do galego, entendendo que o 
resto, ata o 100%, é castelán. ¿Quere que lle faga as preguntas en galego ou en castelán?  

 

1 Galego  Ir á enquisa en galego 

2 Castelán  Ir á enquisa en castelán 

3 É indiferente  Ir á enquisa en galego 

 

4.11.2 Cuestionario 

Comunicacións exteriores 
 

C1. Aproximadamente, ¿cantas persoas traballan na asociación? 

 

N.º de persoas que traballan na asociación 
(aproximado):

 

Aclaración para o enquisado/a: pedímoslle unicamente o valor da porcentaxe en galego. Entenderase que o resto é en castelán. (Ídem 
para todas as preguntas.) Se non usan o galego en ningún caso, a porcentaxe de uso do galego sería 0%. No caso de que algunha 
pregunta non sexa aplicable á súa asociación, pode indicar “Non procede”. Tamén pode responder “Non sabe/non contesta”. 
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C2. Na asociación, ¿en que porcentaxe usan o galego...? 

 

Comunicacións orais e escritas co exterior 
% de uso  

galego 
Np Ns/Nc 

Na atención directa ao público presencial e telefónica?    

Nas conversacións máis habituais co público en xeral e 
provedores? 

   

No contestador telefónico automático?    

Nos escritos aos/ás administrados/as, provedores, 
usuarios, empresas e institucións de Galicia? 

   

Na atención por correo electrónico, mensaxería, etc.?    

Nas publicacións periódicas e non periódicas?    

 

Imaxe e rotulación e documentación de uso externo 
 

C3. ¿En que porcentaxe usan o galego... 
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Elementos de identificación corporativa para o exterior 
% de 
uso 

galego   
Np   Ns/Nc 

Nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, cabeceiras e pés 
de páxina dos correos electrónicos, facturas...? 

   

Nos documentos de maior difusión externa dos produtos e servizos da 
asociación: catálogos, trípticos informativos...? 

   

Na páxina web da asociación?            

Na publicidade da asociación?            

Nos rótulos principal e rótulos interiores? (Marque G=C se o rótulo é 
igual en galego e castelán) 

                G=C1. 

    

No nome da asociación no papel de carta? (Marque G=C se o rótulo é 
igual en galego e castelán) 

                G=C2 

    

 

                                                      

1 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que “Os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian”. 
2 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que “O nome en galego e castelán é igual e non se diferencia”. 
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C4. ¿Que medios usa habitualmente para dar información ou facer publicidade?3 

 

TV Prensa  Radio Trípticos e folletos Internet Non usan 

2 Si 

1 Non 

2 Si 

1 Non 

2 Si 

1 Non 

2 Si 

1 Non       

2 Si 

1 Non   

2 Si 

1 Non 

 

Documentación interna 
 

C5. ¿En que porcentaxe usan o galego... 
 
 

Documentacións internas 
% uso  

galego   Np   Ns/Nc

Nas circulares, notas escritas internas, actas e ordes do día das reunións?    

Nos formularios, impresos e memoria anual?    

No programa de tratamento de textos ou na aplicación informática máis 
usual? 

   

Nos materiais de cursos e formación (excluíndo os cursos de idiomas)?    

                                                      
3 Enquisador/a: resposta múltiple. 
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Comunicacións orais internas 
 

C6. ¿En que porcentaxe usan o galego nas comunicacións orais...? 
 

Grupos 
% uso 

galego   Np Ns/Nc 

Persoal directivo: presidente/a e/ou xerente, vicepresidente/a, etc.    

Persoal administrativo    

Operarios/as e persoal subalterno    

Nas reunións internas    

Nos contactos exteriores do equipo directivo (con medios de 
comunicación, clientes, provedores, etc.)?  

   

 

Normas e criterios de uso lingüístico 
 

C7. A) Sen considerar os criterios individuais de cada persoa, ¿na asociación teñen e están aplicando criterios, regras ou normas prácticas 
que especifican que lingua usar... B) (nas afirmativas) Se ten e aplica, ¿cal é esa norma ou criterio?  
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Comunicacións B) (Se ten e aplica). ¿Cal é a norma? 

7.1.A ¿Na atención oral ao público?  

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

7.1.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Na lingua do/a receptor/a/interlocutor/a 

7.2.A. ¿Nas comunicacións escritas? 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

7.2.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Por defecto en ambas as dúas 

 4 Na lingua do receptor  

7.3.A. ¿Cando o interlocutor/a pide un cambio de lingua respecto á 
lingua coa que o atenderon inicialmente? 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

7.3.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Cámbiase de lingua 

 2 Séguese na inicial 

7.4.A. ¿Na calidade lingüística das publicacións ou comunicacións?4 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

7.4.B. ¿Cal é a norma? 

 1 En todos os textos 

 2 Nalgúns textos 

                                                      
4 Nota enquisador/a: se teñen criterios de calidade para a redacción de publicacións ou comunicacións. 



65 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

 

C8. A) Na asociación, ¿o coñecemento do galego é un criterio que se ten en conta na selección do persoal que se contrata directamente? 
B) (nas afirmativas) Se se considera, ¿é un requisito imprescindible ou un mérito? 

 

A) ¿Hai criterio na incorporación de persoal? B) Requisito / Mérito 

8.A) Na asociación, ¿o coñecemento do galego é un criterio que 
se ten en conta na selección do persoal que se contrata 
directamente? 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

 Np (Non procede. Non contrata) 

8.B) ¿É un requisito imprescindible ou un mérito?  

 

 1 Requisito imprescindible 

 2 Mérito 

 
C9. A) ¿A asociación dálle algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados de galego 

(independentemente de quen organice ou imparta a formación)? B) (nas afirmativas) Se existe, ¿que criterio segue a asociación para 
incentivar ou apoiar esa formación?  

 

A) ¿Hai incentivo á formación en galego? B) Criterios para incentivar (resposta múltiple) 

9.A) ¿A asociación dálle algún incentivo ou apoio á 
formación en lingua galega para o persoal sen 
coñecementos axeitados de galego (independentemente 
de quen organice ou imparta a formación)? 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

9.B) Se existe, ¿que criterio segue a asociación para 
incentivar ou apoiar esa formación? 

 1 Financia todo ou parte 

 2 Permite facelo en horario laboral 

 3 Ten carácter obrigatorio 

 Non sabe/non contesta  
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C10. Sen considerar as accións individuais de cada persoa, ¿a 
asociación puxo a disposición do persoal algunha ferramenta 
de apoio lingüístico en galego como dicionarios, correctores, 
tradutores, etc.? 
 

 Si 2  Non 1  Ns/Nc   

C11. ¿A asociación ten algunha persoa que desenvolve 
actividades de normalización lingüística?  

 

 Si 2  Non 1  Ns/Nc   

 

 

Opinións 
 

C12. Na súa asociación, ¿que actividades serían máis necesarias para promover o uso do galego?  

Aclaración para o entrevistado/a: pode seleccionar varias actividades. 

 

Actividades axeitadas para promover o uso do galego Si (2) Non (1) Ns/Nc 

Sensibilizar a organización ou os seus responsables     

Motivar e apoiar o persoal    

Dar formación    

Empregar ferramentas lingüísticas de axuda    

Apoiarse con servizos lingüísticos puntuais    

Establecer normas claras     

Establecer un plan coas accións de apoio e executalo    
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C13. Na asociación, ¿que necesidades ten o persoal nas destrezas do uso do galego?  

 

Necesidades Si 
(2) 

Non 
(1)   

Ns/Nc 

Escribir    

Ler    

Falar    

Entender    

 

C14. A) Para a asociación, independentemente de se xa o use ou non, ¿son de utilidade...? B) (Nas afirmativas) Actualmente, ¿úsanos? 

 

A) Utilidade  B) Están usando 
Recursos 

Si (2) Non (1) Ns/Nc  Si (2) Non (1) Ns/Nc 

14.1.A. Os correctores ortográficos?        

14.2.A. Os tradutores automáticos?        

14.3.A. Os dicionarios?        

14.4.A. Terminoloxía en galego específica do seu ámbito?        

14.5.A. Os programas informáticos en galego?        

14.6.A. Os modelos de documentos en galego?        

14.7.A. Os cursos de galego?        

14.8.A. Os servizos lingüísticos (tradución, revisión, consultas, etc.)?        

14.9.A. Outras (especificar): ______________        
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C15. Actualmente, respecto a hai cinco anos, ¿cre que o uso 

do galego na súa asociación aumentou (1), aumentou moito 
(2), diminuíu (3), diminuíu moito (4) ou segue igual (5)? ¿Por 
que o cre? 

A) Aumentou / Diminuíu 

1 2 3 4 5 Ns/Nc

B) ¿Por que? 

    > 

> 

> 

 
 

C16. Para a asociación, ¿cre que o galego ten vantaxes? Se 
ten vantaxes, ¿cales son?  

 

A) ¿Vantaxes? 

Si 
(2) 

Non (1) Ns/Nc 

B) Se ten vantaxes, ¿cales son? 

    > 

> 

> 

 

 
C17. Para a asociación, ¿cre que o galego ten desvantaxes? 

Se ten desvantaxes, ¿cales son? 

A) ¿Desvantaxes?  

Si 
(2) 

Non (1) Ns/Nc B) Se ten desvantaxes, ¿cales son? 

     > 

 
 

C18. ¿Cre que na asociación teñen a intención de aumentar o 
uso do galego? ¿Por que motivos? 
 

A) ¿Aumentar?  
Si (2) Non 

(1) 
Ns/Nc

B) Se ten 
intención de 
aumentar, 
¿por que 
motivos? 

Nos próximos 12 meses     > 
Antes de 5 anos     > 

 

C19. Na actualidade, na asociación...  
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¿Usan algún recurso ou axuda lingüística da Xunta de Galicia?  Si (2)    Non (1)    Ns/Nc  

Se non o usan, ¿coñecen os recursos e axudas lingüísticas 
dispoñibles?  

 Si (2)    Non (1)   Ns/Nc  

 

¿Na súa asociación o galego 
úsase...? 1  Nada 2  Pouco 3  Normal 4  Bastante 5  Moito

 

Datos da asociación  
 

C20. ¿Cal é a idade media dos seus usuarios/as/ asociados/as? 
 

 < 18 anos     De 18 a 25 anos     De 26 a 35 anos     De 36 a 50 anos    > de 50 anos   Ns/Nc 

 

C21. ¿A súa asociación... 
 

A) Colabora con outras entidades? B) ¿De que ámbito? (resposta múltiple) 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

 1 De Galicia 

 2 Doutras CCAA 

 3 Do estranxeiro 

 Non sabe/non contesta  
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C22. ¿A súa asociación... 
 

A) Pertence a algunha rede ou federación? B) ¿De que ámbito? (resposta múltiple) 

 2 Si (ir a B ) 
 1 Non 
 Ns/Nc 

 1 Autonómico 
 2 Nacional 
 3 Internacional 
 Non sabe/non contesta  

Adecuación lingüística do persoal  
 

C23. A) Aproximadamente na asociación, ¿cantas persoas hai (en número ou en % sobre o total) en cada un dos seguintes perfís, 
clasificados en función do uso oral ou escrito dos idiomas?5  

A) Persoas existentes 
Posto de traballo 

N.º  ou  % 
 

Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique escribir textos de 
diferente complexidade 

  Np 
 

Ns/Nc
Perfil 2: persoal de atención oral ao público: telefonistas, 
recepcionistas, etc. 

  Np 
 

Ns/Nc
Perfil 4: persoal administrativo   Np 

 
Ns/Nc

Perfil 5: operarios/as e persoal subalterno ou de mantemento   Np 
 

Ns/Nc
N.º total de empregados/as ou 100%   100%   

                                                      
5 Nota do enquisador/a: lembrarlle ao entrevistado/a o número de persoas que traballa na asociación que indicou na primeira pregunta. 
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C.23. B.) ¿Cantas persoas cre que teñen coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolven (en n.º ou % do total do 
persoal de cada grupo)?6 C) No último ano, ¿na asociación levaron a cabo algunha formación de galego promovida pola asociación ou 
federación á que pertenzan? 

 

A) Persoas existentes 
Posto de traballo 

N.º  ou  % 
 

Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique escribir textos de 
diferente complexidade 

  Np 
 

Ns/Nc

Perfil 2: persoal de atención oral ao público: telefonistas, 
recepcionistas, etc. 

  Np 
 

Ns/Nc

Perfil 4: persoal administrativo   Np 
 

Ns/Nc

Perfil 5: operarios/as e persoal subalterno ou de mantemento   Np 
 

Ns/Nc

N.º total de empregados/as ou 100%   100%   

 

                                                      
6 Nota enquisador/a: só debe facer esta pregunta para os grupos con persoas que foron contestadas na pregunta anterior. Lembrarlle á persoa entrevistada o número de 
persoas que indicou na pregunta anterior. 
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Uso de linguas estranxeiras 
 

C24. Na asociación, ¿usan habitualmente –falan, len, escriben, 
escoitan– outras linguas estranxeiras diferentes ao galego ou 
o castelán? 

 

 Si (2) Non (1) (pasar a 24) 

C25. Se empregan outras linguas, ¿que outras linguas usan?  

 

 Inglés  

SI (2) 

Non (1) 

 Portugués 

SI (2) 

Non (1) 

 Francés 

Si (2) 

Non (1) 

 Outra 

Si (2) 

Non (1) 

 

C26. ¿Que porcentaxe representa respecto do uso do 
conxunto de todas as linguas (galego, castelán e linguas 
estranxeiras)?  

 

        % de uso 

 

 

C27. ¿Cal é o seu posto de traballo ou cargo na asociación? 
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Gráfico 26. Idade media dos asociados/as 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

4.12 Anexo II: caracterización das asociacións enquisadas 

Os gráficos presentes neste anexo recollen a caracterización das asociacións enquisadas en función de diferentes variables. En primeiro 
lugar, observamos a idade media dos asociados/as: 
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O seguinte gráfico amosa a distribución das asociacións de Galicia, segundo o nivel de colaboracións que establecen. Neste punto cómpre 
sinalar que un 70,8% das organizacións enquisadas confirmou manter relacións con outras entidades. As respostas podían ser múltiples, xa 
que unha mesma organización pode manter contactos a varios niveis. 
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Gráfico 27. Tipo de entidades coas que 
colaboran as asociacións de Galicia 

Base: asociacións de Galicia que colaboran con 
outras entidades 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega  

 

Gráfico 28. Tipo de federacións ou redes ás que 
pertencen as asociacións de Galicia 

Base: asociacións de Galicia que pertencen a 
algunha rede 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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O 34,9% das asociacións enquisadas pertence a algún tipo de federación ou rede, coa seguinte distribución, segundo o seu ámbito de 
actuación. 
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Gráfico 29. Persoal segundo os seus perfís 
lingüísticos 

Base: asociacións de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 
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Por último, clasificamos a distribución do persoal segundo os diferentes perfís lingüísticos. Cabe salientar que en cada grupo incluímos as 
porcentaxes do persoal representadas respecto do conxunto das asociacións. Así, se no perfil 1 temos un 84,4%, significa que os mandos 
representan esa porcentaxe dentro da súa categoría no conxunto da mostra, é dicir, son o grupo que proporciona unha maior 
representatividade. 
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5. SUBÁMBITO DAS ENTIDADES DEPORTIVAS 

5.1 Introdución 

Socialmente o deporte é un ámbito simbólico e neutral que conta con importantes representantes sociais capaces de transmitirlle actitudes á 
cidadanía. Neste sentido, a utilización do galego por parte do sector axuda a amosar a lingua como elemento diferenciador e prestixiado, 
sen que se perciba como imposición. 

A pesar do papel tan importante do deporte, non se tivo en conta ata a publicación do PNL, onde foi considerado como unha área obxectivo 
na promoción do uso do galego. Por parte da Administración, a idea base céntrase en eliminarlle ao uso da lingua a carga ideolóxica e de aí 
que a intervención no mundo deportivo sexa decisiva. Os grandes obxectivos que se prescriben para esta área no PNL son (2006:238-244): 

• Lograr que o galego sexa a lingua de comunicación co 
público nos estadios, pavillóns e eventos deportivos, 
especialmente nos de seguimento masivo. 

• Conseguir a plena galeguización nos colectivos, 
federacións e clubs do ámbito do deporte. 

• Promover a presenza do galego nos medios de 
comunicación especializados en información deportiva. 

• Fomentar a presenza do galego na formación dos 
profesionais do deporte de xeito que teñan competencia e 
actitudes favorables para desenvolveren o seu labor en 
lingua galega. 

 
En liña con estas premisas, a proposta do PNL incluíu tamén unha serie de obxectivos específicos, como son:  

• Conseguir que a comunicación das entidades deportivas se desenvolva en lingua galega. 

• Facer visible a presenza e a cooficialidade do galego nas competicións deportivas. 
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• Procurar que o galego sexa lingua normal de comunicación no ámbito deportivo. 

• Introducir a lingua galega no proceso técnico de formación dos deportistas de elite, dos adestradores, árbitros e profesores de 
educación física. 

 

En canto á máis recente actuación, cabe subliñar a creación dunha páxina web para o deporte galego: www.deportegalego.com e a 
instauración, no ano 2001, da Fundación Deporte Galego. Por outra banda, é importante sinalar que as propias federacións deportivas 
están a impulsar actividades dinamizadoras, tanto na creación de servizos de normalización lingüística como de apoio aos clubs ou á 
formación do seu persoal en galego. 

Non existen estudos nin informes no ámbito de Galicia que analicen a situación da lingua nesta área, como pode ser o caso da enquisa 
realizada pola Generalitat de Catalunya no ano 2006, con datos sobre os usos lingüísticos nas federacións e clubs deportivos. Así, o 
presente traballo pode servir como “fotografía” de partida para iniciar medidas axeitadas e adaptadas ás necesidades reais do mundo 
deportivo galego. 

5.2 Metodoloxía 

5.2.1 Consideracións xerais 

Este segundo subámbito do tecido asociativo galego foi constituído polas entidades deportivas recollidas no rexistro da Consellería de 
Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, que reflicte un total de 7.824 organizacións en xullo de 2007. 

A unidade de mostraxe foi o número de teléfono de contacto (móbil ou fixo) e o método de recollida da información consistiu en entrevistas 
telefónicas asistidas por ordenador.  

5.2.2 Deseño da mostra 

Tendo en conta os parámetros metodolóxicos xa sinalados no capítulo 3, a mostra final para a análise cuantitativa das entidades deportivas 
acadou un total de 385 enquisas.  

O erro mostral asociado para este subámbito situouse nun 4,97%, calculado para un nivel de confianza do 95,5% e cunha varianza p = q 
= 0,5. Cabe salientar que se tivo en conta unha serie de variables de estratificación, sen considerar o nivel de erro mostral, senón 
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unicamente a idea de distribuír de maneira proporcional a mostra de acordo co universo obxecto da análise. Estas variables foron as 
seguintes: 

• En primeiro lugar, tivemos en conta o criterio do territorio: en función das catro provincias (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra). 

• En segundo termo, caracterizamos as entidades de acordo coa seguinte clasificación de modalidades deportivas: 

 Grupo A: deportes acuáticos 

 Grupo B: deportes de balón 

 Grupo C: deportes de tiro 

 Grupo D: atletismo 

 Grupo E: outras modalidades 

En definitiva, a distribución da mostra, de acordo coas premisas de estratificación anteriormente sinaladas, é a seguinte: 

Provincia Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E 
A Coruña 13 72 11 10 46 

Lugo 3 24 12 4 17 
Ourense 3 24 8 3 15 

Pontevedra 11 55 8 7 39 

 

5.2.3 Realización do traballo de campo e saída de datos 
 

O período de realización das entrevistas telefónicas durou catro días, do 30 de xullo ao 2 de agosto de 2007. 

As unidades mostrais foron as entidades deportivas situadas en Galicia. Realizáronse chamadas de xeito aleatorio por provincia e 
modalidade, segundo a clasificación descrita no apartado 5.2.2. 

En canto á saída de datos, empregáronse filtros en función de dous tipos de variables:  
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- Variable de estratificación: distribución xeográfica por grupo de concellos de menos e de máis de 50.000 habitantes. 

- Variables de caracterización: modalidade deportiva da entidade. 

5.3 Análise dos usos lingüísticos 

Os catro primeiros bloques da enquisa, que analizan as preguntas 2 a 6, teñen como obxectivo identificar os usos lingüísticos que 
manteñen actualmente as entidades deportivas respecto das súas comunicacións, tanto externas como internas. En liñas xerais, as persoas 
entrevistadas foron interrogadas sobre a porcentaxe do uso do galego que empregan en distintos ámbitos da comunicación. 

5.3.1 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso externo 

No tocante ás comunicacións que manteñen as entidades deportivas co exterior, non existen diferenzas salientables entre os usos orais e 
os escritos. En todos eles, a lingua máis empregada é o galego, con porcentaxes superiores ao 50%, e ao 65% no caso de entidades 
situadas en poboacións de menos de 50.000 habitantes. Esta cota supera incluso o 75% nos usos orais das entidades do ámbito rural, por 
similitude co que acontece coa poboación en xeral. Se temos en conta a clasificación por modalidades, as organizacións máis 
galegofalantes son, entre as enquisadas, as de tiro, e as de atletismo, as que máis escriben en galego. 
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Gráfico 30. Usos lingüísticos nas comunicacións 
orais e escritas co exterior 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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No referente ao uso lingüístico no contestador automático, as opcións de respostas eran “galego”, castelán” ou “en ambas”. Observamos 
que neste punto a situación se inverte respecto dos usos anteriormente observados e o castelán sitúase como a lingua máis empregada. É 
mester, non obstante, salientar que nesta cuestión tan só 12 das entidades enquisadas confirmaron contar con contestador automático, polo 
que os resultados non son moi significativos. 
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En canto aos elementos de identificación externa, o galego segue a ser o idioma máis utilizado.  

Gráfico 31. Lingua empregada no contestador 
automático 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 32. Usos lingüísticos nos elementos de 
identificación corporativa cara ao exterior 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Cunha dinámica similar ao que acontecía nas comunicacións, as entidades localizadas nas poboacións pequenas acadan porcentaxes de 
uso do galego superiores á media e próximas ao 75%. Neste punto hai que ter en conta as importantes campañas que dende a SXPL se 
levaron adiante nestes últimos anos, entre as que se inclúen as subvencións para as publicacións e elementos de promoción editados en 
galego por organismos intermedios e asociacións. 

Aínda que parece que a publicidade é o elemento no cal se emprega o galego en maior medida, é importante sinalar que non son todas as 
entidades as que recorren a este instrumento para darse a coñecer. Algo máis da metade das asociacións entrevistadas confirmou non 
facer publicidade de ningún tipo, tal e como se reflicte no gráfico seguinte. 
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Na última década, introduciuse un novo medio de identidade corporativa, como son as páxinas web, cuxa creación e publicación en galego 
conta con apoios económicos da Administración pública. Este feito explica que a maioría das páxinas estea, ou ben só en galego, ou ben en 
ambas as dúas linguas, como así o comprobou o propio equipo de control do Observatorio. 
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Gráfico 33. Medios empregados habitualmente 
para dar información ou facer publicidade 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 34. Lingua empregada na páxina web 
das entidades deportivas 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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Gráfico 35. Usos lingüísticos nos rótulos e no nome da 
entidade deportiva no papel de carta 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Finalmente, neste bloque de preguntas, comprobouse a lingua empregada na rotulación e na denominación das entidades. O galego 
emprégase en case un 50% nos carteis e rótulos internos e externos e algo menos (44,1%) no que ao nome se refire. Observaremos máis 
adiante que existen importantes diferenzas a este nivel entre as modalidades de organizacións, pero tamén no que respecta á súa 
localización xeográfica. Así, na rotulación das entidades de vilas e poboacións rurais emprégase o galego nun 50,7%, mentres que nas das 
grandes cidades tan só acada o 36,8%. 

As porcentaxes de usos bilingües son, en todos os casos, moi reducidas, pese a que cabe destacar que tamén é importante a porcentaxe 
que representa a resposta “non se distinguen”, é dicir, que se lería igual en galego que en castelán, na cuestión relativa ao nome da 
entidade deportiva. 
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Gráfico 36. Usos lingüísticos nos rótulos 
segundo a modalidade da entidade deportiva 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Na distribución por modalidades, a diferenza do que acontecía no referente ás comunicacións exteriores en xeral, non son as entidades de 
tiro, senón as acuáticas, as que amosan un maior dinamismo no uso do galego na súa rotulación, con porcentaxes superiores á media. Pola 
contra, as entidades de atletismo son as que usan máis o castelán. Non parece, polo tanto, que se siga unha dinámica homoxénea nos 
diferentes niveis de comunicación. 

5.3.2 Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 

Dado que nos achegamos aos usos lingüísticos de carácter externo, pasamos a continuación a observar os comportamentos nas 
comunicacións internas, tanto orais como escritas, nas entidades deportivas rexistradas en Galicia. 

En todos os seus documentos de uso interno as entidades deportivas enquisadas empregan maioritariamente o galego, agás na aplicación 
informática habitual. Cómpre destacar neste punto que a existencia de ferramentas informáticas en galego é aínda hoxe reducida. Se temos 
en conta a clasificación de entidades establecida para o presente estudo, as organizacións de atletismo son as que acadan as maiores 
porcentaxes de uso do galego nos seus documentos internos, pese a que en todos os grupos as cotas son superiores ao 50%, a excepción 
do xa sinalado para as aplicacións informáticas e tamén nos materiais de cursos de formación. 
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Gráfico 37. Usos lingüísticos na documentación 
interna 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

63,5% 68,4%

17,1%
40,6%

36,5% 31,6%

82,9%
59,4%

0%

25%

50%

75%

100%

Circulares, notas 
internas

Formularios Aplicación 
informática

Materiais de 
cursos

 

No tocante ás comunicacións entre os distintos grupos de persoal, o uso do galego é maioritario e supera a cota do 65% en todas as 
categorías, agás no grupo de persoal subalterno, que curiosamente parece ser máis castelanfalante. Completamos esta pregunta 
interrogando sobre a lingua empregada nas reunións internas e nos denominados contactos exteriores, na que se recollen as 
comunicacións orais que o persoal directivo mantén cos medios de comunicación, organizacións ou provedores. 

  

 

 

 

 

 

Castelán

Galego

Castelán

Galego

Gráfico 38. Usos lingüísticos nas comunicacións 
orais internas 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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5.3.3 Conclusións sobre os usos lingüísticos nas entidades deportivas 

As conclusións principais que se poden extraer deste apartado dedicado aos usos lingüísticos nas entidades deportivas galegas son as 
seguintes: 

• Nas entidades deportivas rexistradas en Galicia o galego fálase e escríbese en porcentaxes superiores ao 60%. 

• No referente aos elementos de identificación corporativa, o galego segue a ser a lingua máis empregada, especialmente no que á 
publicidade se refire, malia este medio ser utilizado por menos da metade das entidades enquisadas. Os catálogos e a prensa 
escrita son os instrumentos de promoción aos que recorren maioritariamente. 

• No ámbito interno, a documentación redáctase en galego en porcentaxes superiores ao 60%, agás no material dos cursos, onde os 
niveis de utilización do galego e do castelán son moi similares. Este feito explícase pola presenza de docentes que proveñen de 
fóra de Galicia nun número importante de actividades formativas. 

• No que se refire ás comunicacións orais entre os distintos grupos de persoal, a presenza do galego é maioritaria, agás no grupo de 
persoal subalterno, que parece ser algo máis castelanfalante, seguramente pola influencia do colectivo inmigrante que accede cada 
día máis a este tipo de postos de traballo. 

5.4 Normas e criterios de uso lingüístico 

No presente capítulo abordaremos a situación respecto das normas e criterios que están aplicando as entidades deportivas rexistradas en 
Galicia en relación co uso do galego. Este tema foi desenvolvido no bloque 5 do cuestionario, no que se formulou unha primeira cuestión 
sobre a existencia ou non de normas lingüísticas para, nun segundo termo, analizar a disposición dalgunhas delas. 

5.4.1 Normas nas comunicacións 
Observamos que no conxunto de entidades enquisadas non se aplican, por norma xeral, criterios ou normas de uso lingüístico. Nos 
reducidos casos en que existe algún criterio, estes son os seguintes: 

• A metade das entidades que conta cun criterio na atención oral ao público emprega por defecto o galego. 

• Do 2,3% de entidades que aplica algún tipo de norma nas súas comunicacións escritas, o 88,9% utiliza o galego por defecto. 
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Gráfico 39. Existencia de criterios, regras ou 
normas nos usos lingüísticos 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

• No referente á solicitude de cambio de lingua por parte dos interlocutores/as, tan só un 0,3% de entidades actúa de xeito 
normalizado e o criterio que aplica é seguir a comunicación na lingua requirida. 

• Nos escritos, o 0,5% das organizacións conta con algún tipo de norma de calidade lingüística. Nun 50% dos casos aplícase en 
todos os textos e no restante 50% faise tan só nalgúns.  
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As entidades máis activas na aplicación de normas son as clasificadas como “deportes de balón” e “deportes acuáticos”. 

  

5.4.2 Outros criterios respecto do galego 
Respecto doutros criterios que se tiveron en conta á hora da análise, as entidades amósanse máis dinámicas. A pesar de que ningunha 
entidade incentiva a formación nesta lingua, un 15,3% delas conta con ferramentas lingüísticas e o 6% dispón de persoal dedicado á 
normalización lingüística. Estes feitos son paralelos ao xa comentado en relación cos apoios que dende a Secretaría Xeral de Política 
Lingüística se están a levar a cabo para a promoción da lingua, entre os que salientamos a creación de departamentos ou a contratación de 
persoal para a normalización lingüística. 
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Si
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Gráfico 40. Outros criterios respecto do galego 

Base: entidades deportivas de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

En canto á valoración do galego na incorporación do persoal, tan só un 0,4% das entidades o ten en conta, e considérao unicamente como 
mérito que hai que valorar e en ningún caso como un requisito imprescindible. 
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5.4.3 Conclusións dos criterios lingüísticos empregados polas entidades deportivas 

As conclusións que se derivan deste apartado son as seguintes: 

• A práctica totalidade das entidades enquisadas afirma non aplicar ningún tipo de norma nos seus usos lingüísticos. 

• Nas comunicacións orais, o reducido número de entidades que aplica algún tipo de criterio emprega maioritariamente o galego por 
defecto ou a lingua de quen lle fala, en caso de que así llo solicite. 

• No tocante aos usos escritos, aplícase o galego por defecto no 88,9% das entidades que conta cun criterio ao respecto (2,3% do 
total). 

• A maioría das entidades non cre que o galego sexa un criterio á hora de seleccionar o persoal e, de ser así, unicamente o considera 
como mérito que cómpre valorar.  

• As entidades deportivas de Galicia amosan un maior dinamismo na posta en marcha de criterios de uso da lingua, no que ás 
ferramentas lingüísticas se refire, aínda que de xeito moi minoritario. 
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5.5 Opinións e actitudes lingüísticas 

No presente capítulo imos abordar cales son as opinións e actitudes actuais das entidades deportivas rexistradas en Galicia en relación coa 
nosa lingua. 

5.5.1 Actividades e recursos lingüísticos 

Inicialmente, as entidades foron interrogadas sobre as actividades que consideran máis necesarias para incentivar o uso do galego. Neste 
sentido, as organizacións cren que as ferramentas lingüísticas e a motivación son os medios máis adecuados. En todo caso, ningún dos 
instrumentos propostos na enquisa obtivo cotas superiores ao 15%. Maioritariamente considérase que non son necesarios. 
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Nunha segunda etapa, a entrevista centrouse nas distintas ferramentas postas a disposición das entidades deportivas para melloraren o 
uso do galego. A pregunta fíxose en dous tempos, interrogando inicialmente sobre a utilidade considerada, e, nun segundo termo, para as 
que responderon afirmativamente, sobre o seu uso actual.  

Gráfico 41. Opinión sobre as actividades máis necesarias 
para promover o uso do galego 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Para a maioría das ferramentas propostas, aproximadamente a metade das entidades enquisadas considerounas de utilidade, aínda que 
son as da modalidade de atletismo as máis satisfeitas con elas. Os correctores ortográficos e os dicionarios amósanse como as ferramentas 
máis útiles.  
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En canto ao uso das ferramentas por parte das entidades deportivas, este é paralelo aos resultados que acabamos de observar. Así, tanto 
os correctores ortográficos como os dicionarios volven ser os instrumentos que acadan as maiores porcentaxes, 47,4% e 42,9%, 
respectivamente. Isto implica que menos da metade das entidades deportivas emprega os recursos lingüísticos que identifican como útiles, 
o que mostra que existen carencias na súa dispoñibilidade. 

Gráfico 42. Utilidade dos diferentes recursos 
lingüísticos 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega  
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Gráfico 44. Coñecemento dos recursos 
lingüísticos da Xunta de Galicia polas entidades 
que non os empregan 

Base: entidades deportivas de Galicia que non 
empregan os recursos lingüísticos da Xunta de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Co fin de completar a información relativa ás ferramentas lingüísticas interrogouse sobre a utilización e o coñecemento dos recursos e 
axudas específicas da Xunta de Galicia. Unicamente o 10,7% das entidades enquisadas confirmou recorrer a estes instrumentos e, do 
88,3% que non o fai, o 24,7% polo menos coñéceos. Seguindo a dinámica das cuestións anteriores, as entidades que empregan en maior 
medida os recursos da Xunta de Galicia e, á súa vez, as que máis os coñecen son as de atletismo e as de deportes acuáticos. As cotas de 
uso sitúanse no 20,8% e no 13,3%, respectivamente. 
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Gráfico 43. Utilización dos diferentes recursos 
lingüísticos 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 
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Gráfico 45. Evolución do galego nos últimos cinco 
anos 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

5.5.2 Uso actual e futuro do galego nas entidades deportivas 
A maioría das persoas enquisadas considera que o uso do galego na súa entidade se mantivo igual nos últimos cinco anos. As entidades 
máis optimistas son as de atletismo, que calculan, nun 58%, que o uso do galego aumentou. 
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En canto ás vantaxes, desvantaxes ou ao futuro do galego, os resultados recóllense no gráfico 46. A maioría das entidades deportivas 
considera que a utilización do galego non ten vantaxes e, en menor medida, desvantaxes específicas. As organizacións dedicadas aos 
deportes de tiro son as que consideran, en maior medida, que o uso da lingua galega pode ser positivo. Isto relaciónase co maior uso que 
fan desta, segundo os resultados xa comentados no apartado relativo ás comunicacións exteriores.  

Nas previsións respecto do uso futuro da lingua, máis do 89% das entidades cre que na súa organización a situación vai ser 
aproximadamente a mesma que na actualidade, tanto a medio como a longo prazo. 
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Gráfico 46. Vantaxes, desvantaxes, evolución do futuro 
do galego e uso dos recursos lingüísticos da Xunta de 
Galicia 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Gráfico 47. Uso do galego nas entidades deportivas 
galegas 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Por último, neste apartado, cómpre destacar que o 60,1% das organizacións considera que o galego se emprega bastante ou moito, fronte 
ao 18,5% que cre que se fala pouco ou nada.  
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5.5.3 Lingua elixida para a realización da enquisa 

Completamos o capítulo relativo ás opinións e actitudes coa distribución das entidades enquisadas segundo o idioma co que responden o 
teléfono e a lingua escollida para contestar a enquisa. Antes de comezar o cuestionario e despois de escoller o interlocutor/a, segundo o 
procedemento indicado na metodoloxía, formulábaselle a seguinte pregunta: ¿Quere que lle faga as preguntas en galego ou en castelán? 
En función da resposta obtida, empregábase unha ou outra, agás cando contestaban que lles era indiferente. Neste caso, a enquisa 
levábase a cabo en galego. 

O 50,9% das entidades respondeu directamente en galego, mentres que tan só o 17,1% o fixo en castelán. En canto á lingua escollida para 
a realización da enquisa, o 71,7% optou polo galego.  

5.5.4 Conclusións sobre as actitudes e as opinións lingüísticas das entidades deportivas 

As principais conclusións que se poden extraer deste apartado dedicado ás actitudes e ás opinións lingüísticas son as seguintes: 

• En liñas xerais, as entidades deportivas galegas opinan que as ferramentas lingüísticas e a motivación son as actividades máis 
axeitadas para promover o uso do galego, a pesar de que en ningún caso se supera o 15% das enquisadas.  

• Os correctores ortográficos e os dicionarios son as ferramentas consideradas de maior utilidade, á vez que as máis empregadas. 

• As entidades máis dinámicas no uso de recursos lingüísticos son as de atletismo. 

• O 88,3% das entidades deportivas da mostra non utiliza os recursos e axudas lingüísticas da Xunta de Galicia. Isto explícase, en 
gran medida, porque tan só un 24,7% os coñece, a pesar de estaren dispoñibles na páxina web da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística. 

• O 61% das organizacións considera que o uso do galego na súa entidade se mantivo nos mesmos niveis nos últimos cinco anos e 
que a perspectiva vai ser semellante. 

• A maior parte das entidades enquisadas pensa que o uso actual do galego na súa entidade se sitúa en niveis altos, especialmente 
nas dedicadas aos deportes de tiro, onde esta afirmación é confirmada polo 79,5% das persoas enquisadas. Nestas entidades 
contestouse maioritariamente o teléfono en galego. 
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Gráfico 48. Opinión sobre necesidades en materia de 
destrezas lingüísticas do persoal 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

5.6 Competencias lingüísticas 

No presente estudo do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade definiuse unha serie de perfís de postos de traballo co fin 
de poder realizar comparacións entre os distintos ámbitos, aínda que non en todos contamos coa totalidade deles. No caso das entidades 
deportivas os perfís presentados son os seguintes: 

 Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique 
escribir textos de diferente complexidade 

 Perfil 2: telefonista, recepcionista 

 Perfil 4: persoal administrativo 

 Perfil 5: operarios/as e persoal de mantemento 

 

5.6.1 Destrezas do persoal e análise por perfís de traballo 

Co fin de establecermos unha análise das aptitudes do persoal das entidades deportivas galegas, observamos previamente cales son as 
necesidades que teñen en canto aos usos lingüísticos. 

31,7%
12,7% 14,3% 9,9%

0%

25%

50%

75%

100%

Escribir Ler Falar Entender  



99 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

Gráfico 49. Persoal empregado con 
coñecementos axeitados de galego para o seu 
posto de traballo por perfís lingüísticos 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Segundo a opinión das persoas entrevistadas, non existen grandes dificultades en materia de destrezas lingüísticas. Con todo, a escritura 
parece ser o punto máis débil do persoal. 

En canto ás aptitudes necesarias para o posto de traballo que desenvolve o persoal, este é axeitado na maioría dos casos. En todos os 
grupos, a porcentaxe de persoal con coñecementos idóneos é superior ao 80%, pero destaca o persoal administrativo, que nun 90,9% está 
capacitado para as tarefas que desempeña no ámbito laboral. 
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O nivel de formación é moi reducido. Lembremos que tan só o 7% das entidades enquisadas confirma utilizar os cursos de galego como 
instrumento lingüístico, pero ningunha delas incentiva a participación do seu persoal nestes.  
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Gráfico 50. Entidades deportivas nas que houbo 
persoal que fixo formación de galego promovida 
pola entidade deportiva ou federación á que 
pertence 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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5.6.2 Conclusións sobre as competencias lingüísticas do persoal das entidades deportivas 

Neste apartado, as conclusións máis salientables son as seguintes: 

• O 31,7% das persoas enquisadas considera que as maiores dificultades no uso do galego por parte do persoal se presentan na 
escritura. 

• A maioría do persoal ten os coñecementos axeitados de galego para as funcións que desenvolve no seu posto de traballo. 

• Non existe apenas participación en cursos de galego promovidos pola propia entidade ou federación á que pertenza. 

5.7 Uso de linguas estranxeiras 

Rematamos a análise cuantitativa cun bloque de preguntas relativo ao uso de linguas estranxeiras co fin de encadrar o uso do galego no 
conxunto destas. O 7,8% das entidades deportivas emprega algunha lingua foránea e a súa distribución é a que se amosa no gráfico 
seguinte. 
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Gráfico 51. Linguas estranxeiras empregadas 
nas entidades deportivas galegas 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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O uso maioritario do inglés explícase polas relacións que manteñen as agrupacións deportivas con outras entidades ou redes de índole 
internacional cuxa lingua de comunicación de uso habitual é esta.  

5.8 Análise cualitativa: panel de escoita 

5.8.1 Desenvolvemento do panel 

O 21 de novembro de 2007 tivo lugar na Coruña o panel de escoita dedicado aos usos lingüísticos e á situación do galego nas entidades 
deportivas de Galicia. Coa idea de obter unha opinión equilibrada e representativa deste ámbito de estudo, foron convidados representantes 
das principais federacións de cada unha das modalidades de clasificación establecidas. Así, contouse coa presenza de representantes da 
Federación Galega de Atletismo, a Federación Galega de Voleibol, a Federación Galega de Fútbol, a Federación Galega de Actividades 
Subacuáticas e a Federación Galega de Halterofilia, así como do Club Paralímpico “A Roda” e o Club Atlético dos Castros. 

Os temas principais que se trataron son os que se describen a continuación. 
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Valoración e uso da lingua:  

Neste primeiro punto, as persoas participantes sinalaron que na actualidade a situación está máis normalizada que hai uns anos e que 
aumentou moito o uso desta lingua no ámbito deportivo. Destacan que o feito de tratarse dunha área neutral e desvinculada de actitudes 
políticas permite a promoción do seu uso como un valor positivo. Hoxe en día apenas existen prexuízos nin opinións negativas. Os 
participantes consideran que o galego é xa unha lingua integrada na sociedade con independencia do seu nivel de uso. 

O galego vese como unha ferramenta importante de cara a un maior achegamento aos usuarios/as e á poboación en xeral no medio rural 
ou nos contornos das grandes cidades, onde o seu nivel de fala é maioritario. 

Deportes e medios de comunicación: 

No mundo deportivo a relación cos medios de comunicación é fundamental. Neste sentido, os participantes no panel destacan o escaso 
nivel de uso do galego que existe na prensa escrita en Galicia, o que obriga a que as comunicacións se realicen maioritariamente en 
castelán. Promover que dende a televisión ou dende os xornais se fale e se escriba do deporte en galego sensibilizaría a opinión pública e 
fomentaría o seu uso, tanto por parte dos propios clubs e federacións como dos afeccionados/as. 

Sinálase como un medio que cada vez está sendo máis utilizado internet. Case todas as federacións galegas contan xa coa súa propia 
páxina, en moitos casos en galego. 

Apoio da Administración: 

A este respecto afírmase que a Administración está a apoiar, fundamentalmente, a creación de servizos de normalización lingüística, pero 
existen outras necesidades como a formación ou a sensibilización. Sería importante promover a posta en marcha de cursos dedicados 
especialmente ao persoal técnico e de adestramento, que é o que mantén un contacto máis directo cos asociados/as nas súas actividades 
deportivas.  

Dende as entidades sinálase como fundamental unha formación específica en terminoloxía deportiva, xa que, aínda que na fala o persoal 
ten as competencias suficientes, na escritura o nivel de galego é máis reducido e non se dominan, na maioría dos casos, os vocábulos 
correctos e de carácter máis técnico. 

As federacións e os clubs reciben subvencións para a promoción do deporte por parte da Xunta de Galicia, ao abeiro das cales tamén 
deben incluír accións en materia de fomento do galego. Moitas veces non saben como xestionalas, xa que, segundo as opinións dos seus 
responsables, non existe claridade das accións que hai que realizar. 
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Futuro da lingua no ámbito deportivo: 

Pese a que destacan que a presenza do galego no ámbito deportivo aumentou nos últimos anos, aínda queda moito camiño por percorrer 
para acadar unha auténtica normalización. Así pois, o papel da Administración considérase primordial, sempre que actúe de xeito 
intelixente, sen imposicións. 

5.8.2 Conclusións do panel  

As conclusións extraídas dos comentarios realizados polos participantes neste panel do uso do galego nas entidades deportivas son: 

 

• De acordo coa percepción dos participantes no panel, o uso do galego aumentou no ámbito deportivo nos últimos anos. 
• A totalidade dos participantes coincide en que o mellor é atender o público na lingua que demande. 
• Constátase a dificultade das entidades deportivas para investir e xestionar axeitadamente a partida de fondos destinada á 

normalización lingüística.  
• Apréciase, en xeral, unha indiferenza ante a lingua galega, reflectida no feito de que a lingua non se considera como un valor máis 

que pode ser transmitido no ámbito deportivo.  
• De acordo coa percepción dos participantes no panel, o uso do galego aumentou nos últimos anos, ao tempo que se reduciron os 

prexuízos. En definitiva, parece que o galego vive unha situación máis normalizada na actualidade con respecto ao pasado máis 
inmediato. 

• As perspectivas para un futuro próximo son moi positivas para o avance do galego no ámbito do deporte. 
• Obsérvase unha falta de competencia lingüística, especialmente no que á escritura e á terminoloxía específica se refire. Existen 

ademais necesidades de formación a este respecto, que deben incluír o persoal técnico e de mando intermedio dos distintos clubs e 
federacións. 

• É especialmente destacable a relevancia do contexto sociolingüístico en que se insire unha entidade deportiva para o maior ou 
menor uso do galego dentro desta. 

• Compróbase como os medios de comunicación tradicionais non apoian as noticias deportivas en galego, xa que están fortemente 
instalados no castelán. 

• Apréciase como neste ámbito existe unha predisposición favorable cara ao apoio da lingua galega, ao non presentar prexuízos nin 
actitudes negativas que poidan frear o desenvolvemento desta lingua. 



 

TECIDO ASOCIATIVO 

104 

5.9 Indicadores lingüísticos do subámbito das entidades deportivas 

O índice de normalización lingüística (INL) da mostra de entidades deportivas de Galicia acada un valor de 55,45 puntos sobre un máximo 
de 100. Isto indica un índice de normalización medio que analizaremos a continuación, factor por factor. 

Catro son os factores que se sitúan por enriba do devandito INL, malia que destaca o relativo á documentación de uso externo, que acada 
un valor de 75,1 puntos. Lembremos que un número importante de entidades deportivas confirmou que os seus documentos de uso 
externo, tales como os catálogos, as publicacións ou a publicidade, se editan maioritariamente en galego grazas ás subvencións que para 
este tipo de actividades prevé a Secretaría Xeral de Política Lingüística.  

Por enriba do valor do INL, aínda que con cifras máis baixas que o factor anterior, sitúanse igualmente o factor 1 de imaxe e rotulación, que 
obtén 59,3 puntos, e o referente á documentación e ás comunicacións internas (factor 6), que apunta un valor de 57,72 puntos. Neste 
sentido, hai que ter en conta que nos elementos de identificación corporativa e nas comunicacións internas a presenza do galego obtén 
valores positivos, aínda que discretos. 

No factor 5, comunicacións co exterior, o factor acada 55,6 puntos, valor moi semellante ao do propio INL, debido a que o uso do galego, 
tanto oral como escrito, se mantén nuns niveis medios do 60%.  

O factor referente á adecuación do persoal, factor 2, pode considerarse nun nivel medio-baixo, xa que non chega aos 50 puntos. Aínda que 
a maioría do persoal dispón dos coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolve, outros dos elementos que inciden neste 
factor sitúanse en cotas máis baixas e fan que non se acade unha porcentaxe maior de normalización. 

Finalmente, é preciso indicar que o factor 3, relativo aos criterios de usos lingüísticos, é o que rexistra a media máis baixa, cun valor de 
34,73 puntos, resultado que se corresponde coa practicamente inexistente aplicación de normas no uso do galego, malia existir unha certa 
implicación no que á posta a disposición de ferramentas lingüísticas se refire. 
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Gráfico 52. INL e factores nas 
entidades deportivas de Galicia 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da 
Lingua Galega  
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5.10 Conclusións finais 

Como conclusións definitivas do subámbito das entidades deportivas de Galicia salientamos o seguinte: 

• As entidades deportivas de Galicia empregan maioritariamente o galego nas súas comunicacións co exterior. Os clubs situados nas 
pequenas poboacións acadan cifras de uso do galego superiores á media e próximas ao 75%. 

• O uso da publicidade é un recurso aínda limitado no que á promoción das entidades se refire, a pesar de que é máis habitual no 
caso das federacións ou dos grandes clubs localizados nas cidades. Aínda que os trípticos e folletos son o medio máis empregado, 
internet está gañando posicións nos últimos anos. 
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• No ámbito interno, o galego emprégase en máis do 60% das notas internas e nos formularios, pero esta cifra redúcese no material 
de cursos e nas aplicacións informáticas. Nestes dous supostos o castelán é máis habitual, xa que moitas das aulas son impartidas 
por docentes de fóra de Galicia e case non existen programas informáticos en galego. 

• En canto ás comunicacións orais, a maioría do persoal exprésase preferentemente en galego, especialmente no medio rural. 
• O mundo deportivo apenas utiliza regras ou criterios de uso lingüístico e unicamente un 15,3% das entidades deportivas pon a 

disposición do seu persoal ferramentas lingüísticas. 
• En contradición coas axudas impulsadas dende a SXPL para a creación de departamentos de normalización lingüística, tan só o 6% 

das organizacións enquisadas confirmou contar con persoal dedicado a estes temas. Na maioría dos casos trátase das federacións 
ou agrupacións deportivas. 

• O persoal entrevistado considera que as actividades máis útiles para promover o uso do galego son as ferramentas lingüísticas. Isto 
reflíctese no feito de que consideran e utilizan, maioritariamente, os dicionarios, correctores ortográficos e os tradutores 
automáticos. Contrariamente ao sinalado no panel de escoita, as entidades apenas incentivan a participación do seu persoal nos 
cursos de galego. 

• En termos xerais, o persoal adoita ter os coñecementos axeitados de galego para o posto de traballo que desenvolve, aínda que na 
opinión dos responsables das entidades existen certas dificultades á hora de escribir e no manexo de vocabulario específico do 
mundo deportivo. 

• Existe un gran descoñecemento respecto das axudas e dos recursos implementados por parte da Xunta de Galicia para a 
promoción da lingua e, nos casos en que se utilizan, as persoas participantes no panel confirman que non responden de xeito claro 
ás necesidades que teñen. 

• Respecto ao futuro da lingua existe un certo optimismo, detectado na reunión mantida coas organizacións, pero que non se ve 
completamente contrastado na análise cuantitativa. A pesar de que é certo que a maioría das persoas enquisadas confirma que o 
nivel de uso do galego na súa entidade é xa importante, o 61% considera que a situación non vai cambiar nun futuro a curto ou 
medio prazo.  
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5.11 Anexo I: cuestionario do subámbito de entidades deportivas 

5.11.1 Prescuestionario 

Rexistro de chamadas – antes de facer a enquisa  
 

A1. (Hai que apuntar o resultado cando atenden o teléfono):  
 

1 Galego  Ir a A2 en galego 

2 Castelán  Ir a A2 en castelán 

3 Non se distingue  Ir a A2 en galego 

 Comunica  Rechamar 

 Outros (non responden, fax, contestador 
automático)  Anotar en varias accións 

 
A2. Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos lingüísticos nas entidades 

deportivas. ¿Poderíame pasar co/a responsable da entidade?  
 

1 Si  Ir a A3 

 Está ocupado/a  Establecer cita 

 Non é unha entidade deportiva  Descartar 

 Negativa da persoa  Descartar 
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A3. (Se é outra persoa) Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos 
lingüísticos nas entidades deportivas. (A todos) Esta enquisa destínase ás entidades deportivas rexistradas en Galicia e ten por 
obxecto coñecer os usos lingüísticos no conxunto da entidade enquisada e, por tanto, as preguntas non se refiren á persoa que 
responde a enquisa. Mentres non se diga o contrario, as preguntas refírense só ao uso das linguas galega e castelá con persoas ou 
entidades residentes en Galicia. Para facer máis rápida a enquisa preguntarémoslle só pola porcentaxe de uso do galego, 
entendendo que o resto, ata o 100%, é castelán. ¿Quere que lle faga as preguntas en galego ou en castelán?  

 

1 Galego  Ir á enquisa en galego 

2 Castelán  Ir á enquisa en castelán 

3 É indiferente  Ir á enquisa en galego 

 

5.11.2 Cuestionario 

Comunicacións exteriores 
 

C28. Aproximadamente, ¿cantas persoas traballan na entidade deportiva? 

 

N.º de persoas que traballan na entidade deportiva 
(aproximado):

 

Aclaración para o enquisado/a: pedímoslle unicamente o valor da porcentaxe en galego. Entenderase que o resto é en castelán. (Ídem 
para todas as preguntas.) Se non usan o galego en ningún caso, a porcentaxe de uso do galego sería 0%. No caso de que algunha 
pregunta non sexa aplicable á súa entidade pode indicar “Non procede”. Tamén pode responder “Non sabe/non contesta”. 
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C29. Na entidade deportiva, ¿en que porcentaxe usan o galego...? 

 

Comunicacións orais e escritas co exterior 
% de uso  

galego 
Np Ns/Nc 

Na atención directa ao público presencial e telefónica?    

Nas conversacións máis habituais co público en xeral e 
provedores? 

   

No contestador telefónico automático?    

Nos escritos aos/ás administrados/as, provedores/as, 
usuarios/as, empresas e institucións de Galicia? 

   

Na atención por correo electrónico, mensaxería, etc.?    

Nas publicacións periódicas e non periódicas?    

 

Imaxe e rotulación e documentación de uso externo 
 

C30. ¿En que porcentaxe usan o galego... 
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Elementos de identificación corporativa para o exterior 
% de 
uso 

galego   
Np   Ns/Nc 

Nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, cabeceiras e pés 
de páxina dos correos electrónicos, facturas...? 

   

Nos documentos de maior difusión externa dos produtos e servizos da 
súa entidade deportiva: catálogos, trípticos informativos...? 

   

Na páxina web da entidade deportiva?            

Na publicidade da entidade deportiva?            

Nos rótulos principal e rótulos interiores? (Marque G=C, se o rótulo é 
igual en galego e castelán) 

                G=C7. 

    

No nome da entidade deportiva no papel de carta? (Marque G=C, se o 
rótulo é igual en galego e castelán) 

               G=C8 

    

 

C31. ¿Que medios usa habitualmente para dar información ou facer publicidade?9 

 

                                                      
7 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian. 
8 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que o nome en galego e castelán é igual e non se diferencia. 
9 Enquisador/a: resposta múltiple. 
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TV Prensa  Radio Trípticos e folletos Internet Non usan 

2 Si. 

1 Non 

2 Si. 

1 Non 

2 Si. 

1 Non 

2 Si. 

1 Non       

2 Si. 

1 Non   

2 Si. 

1 Non 

 

Documentación interna 
 

C32. ¿En que porcentaxe usan o galego… 
 
 

Documentacións internas 
% uso  

galego   Np   Ns/Nc

Nas circulares, notas escritas internas, actas e ordes do día das 
reunións? 

   

Nos formularios, impresos e memoria anual?    

No programa de tratamento de textos ou na aplicación informática máis 
usual? 

   

Nos materiais de cursos e formación (excluíndo os cursos de idiomas)?    

 

Comunicacións orais internas 
 

C33. ¿En que porcentaxe usan o galego nas comunicacións orais...? 
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Grupos 
% uso 

galego   Np Ns/Nc 

Persoal directivo: presidente/a e/ou xerente/a, vicepresidente/a, etc.    

Persoal administrativo    

Operarios/as e persoal subalterno    

Nas reunións internas    

Nos contactos exteriores do equipo directivo (con medios de 
comunicación, clientes, provedores, etc.) 

   

 

Normas e criterios de uso lingüístico 
 

C34. A) Sen considerar os criterios individuais de cada persoa, ¿na entidade deportiva teñen e están aplicando criterios, regras ou 
normas prácticas que especifican que lingua usar... B) (nas afirmativas) Se ten e os aplica, ¿cal é esa norma ou criterio?  

 

 

Comunicacións B) Se ten e os aplica, ¿cal é a norma? 

7.1.A ¿Na atención oral ao público?  

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

7.1.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Na lingua do receptor/a/interlocutor/a 
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7.2.A. ¿Nas comunicacións escritas? 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

7.2.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Por defecto en ambas 

 4 Na lingua do receptor  

7.3.A. ¿Cando o interlocutor/a pide un cambio de lingua respecto á 
lingua coa que o atenderon inicialmente? 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

7.3.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Cámbiase de lingua 

 2 Séguese na inicial 

7.4.A. ¿Na calidade lingüística das publicacións ou comunicacións?10 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

7.4.B. ¿Cal é a norma? 

 1 En todos os textos 

 2 Nalgúns textos 

 

C35. A) Na entidade deportiva, ¿o coñecemento do galego é un criterio que se ten en conta na selección do persoal que se contrata 
directamente? B) (nas afirmativas) Se se considera, ¿é un requisito imprescindible ou un mérito? 

                                                      
10 Nota enquisador/a: se teñen criterios de calidade para a redacción de publicacións ou comunicacións. 
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A) ¿Hai criterio na incorporación de persoal? B) Requisito / Mérito 

8.A) Na entidade deportiva, ¿o coñecemento do galego é un 
criterio que se ten en conta na selección do persoal que se 
contrata directamente? 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

 Np (Non procede, non contrata) 

8.B) ¿É un requisito imprescindible ou un mérito?  

 

 1 Requisito imprescindible 

 2 Mérito 

 
C36. A) ¿A entidade deportiva dálle algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados 

de galego (independentemente de quen organice ou imparta a formación)? B) (nas afirmativas) Se existe, ¿que criterio segue a 
entidade deportiva para incentivar ou apoiar esa formación?  

 

A) ¿Hai incentivo á formación en galego ? B) Criterios para incentivar (resposta múltiple) 

9.A) ¿A entidade deportiva dálle algún incentivo ou apoio á 
formación en lingua galega para o persoal sen 
coñecementos axeitados de galego (independentemente 
de quen organice ou imparta a formación)? 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

9.B) Se existe, ¿que criterio segue a entidade deportiva 
para incentivar ou apoiar esa formación? 

 1 Financia todo ou parte 

 2 Permite facelo en horario laboral 

 3 Ten carácter obrigatorio 

 Non sabe/non contesta  
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C37. Sen considerar as accións individuais de cada persoa, ¿a 

entidade deportiva puxo a disposición do persoal algunha 
ferramenta de apoio lingüístico en galego como dicionarios, 
correctores, tradutores, etc.? 
 

 Si 2  Non 1  NsNc   

C38. ¿A entidade deportiva ten algunha persoa que 
desenvolve actividades de normalización lingüística?  

 

 Si 2  Non 1  Ns/Nc   

 

 

Opinións 
 

C39. Na entidade deportiva, ¿que actividades serían máis necesarias para promover o uso do galego? 

Aclaración para o entrevistado/a: pode seleccionar varias actividades. 

 

Actividades axeitadas para promover o uso do galego Si (2) Non (1) Ns/Nc 

Sensibilizar a organización ou os seus responsables     

Motivar e apoiar o persoal    

Dar formación    

Empregar ferramentas lingüísticas de axuda    

Apoiarse con servizos lingüísticos puntuais    

Establecer normas claras     

Establecer un plan coas accións de apoio e executalo    
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C40. Na entidade deportiva, ¿que necesidades ten o persoal nas destrezas do uso do galego?  
 

Necesidades Si 
(2) 

Non 
(1)   

Ns/Nc 

Escribir    

Ler    

Falar    

Entender    

 

C41. A) Para a entidade deportiva, independentemente de se xa o use ou non, ¿son de utilidade...? B) (nas afirmativas) Actualmente, 
¿úsanos? 

 

A) Utilidade  B) Están usando 
Recursos 

Si (2) Non (1) Ns/Nc  Si (2) Non (1) Ns/Nc

14.1.A. Os correctores ortográficos?        

14.2.A. Os tradutores automáticos?        

14.3.A. Os dicionarios?        

14.4.A. Terminoloxía en galego específica do seu ámbito?        

14.5.A. Os programas informáticos en galego?        

14.6.A. Os modelos de documentos en galego?        

14.7.A. Os cursos de galego?        

14.8.A. Os servizos lingüísticos (tradución, revisión, consultas, etc.)?        

14.9.A. Outras (especificar): ______________        
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C42. Actualmente, respecto a hai cinco anos, ¿cre que o uso 

do galego na entidade deportiva aumentou (1), aumentou 
moito (2), diminuíu (3), diminuíu moito (4) ou segue igual 
(5)...? ¿Por que o cre? 
 

A) Aumentou / Diminuíu 

1  2 3 4   5 Ns/Nc

B) ¿Por que? 

      > 

> 

> 

 
C43. Para a entidade deportiva, ¿cre que o galego ten 

vantaxes? Se ten vantaxes, ¿cales son?  

 

A) ¿Vantaxes? 

Si (2) Non (1) Ns/Nc 

B) Se ten vantaxes, ¿cales son? 

    > 

> 

> 

 

 
C44. Para a entidade deportiva ¿cre que o galego ten 

desvantaxes? Se ten desvantaxes, ¿cales son? 

A) ¿Desvantaxes?  

Si (2) Non (1) Ns/Nc B) Se ten desvantaxes, ¿cales son? 

    > 

> 

> 

 
 
 

 
C45. ¿Cre que na entidade deportiva teñen a intención de 

aumentar o uso do galego? ¿Por que motivos? 

 

A) ¿Aumentar?  

Si (2) Non 
(1) 

Ns/Nc

B) Se ten 
intención de 
aumentar, 
¿por que 
motivos? 

Nos próximos 12 meses     > 

Antes de 5 anos     > 

 

 

C46. Na actualidade, ¿na entidade deportiva...  
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¿Usan algún recurso ou axuda lingüística da Xunta de Galicia?  Si (2)    Non (1)    Ns/Nc  

(Se non usan) ¿Coñecen os recursos e axudas lingüísticas 
dispoñibles?  

 Si (2)    Non (1)   Ns/Nc  

 

¿Na súa entidade deportiva o 
galego úsase...? 1  Nada 2  Pouco 3  Normal 4  Bastante 5  Moito

 

Datos da entidade deportiva  
 

C47. ¿Cal é a idade media dos seus usuarios/as/asociados/as? 
 

 < 18 anos     De 18 a 25 anos     De 26 a 35 anos     De 36 a 50 anos    > de 50 anos   Ns/Nc 

 

C48. ¿A súa entidade deportiva… 
 
 

A) Colabora con outras entidades? B) ¿De que ámbito? (resposta múltiple) 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

 1 De Galicia 

 2 Doutras CCAA 

 3 Do estranxeiro 

 Non sabe/non contesta  
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C49. ¿A súa entidade deportiva… 

 
 

A) Pertence a algunha rede ou federación? B) ¿De que ámbito? (resposta múltiple) 

 2 Si (ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

 1 Autonómico 

 2 Nacional 

 3 Internacional 

 Non sabe/non contesta  

 

 

Adecuación lingüística do persoal  
 

C50. A.) Aproximadamente na entidade deportiva, ¿cantas persoas hai (en número ou en % sobre o total) en cada un dos seguintes 
perfís, clasificados en función do uso oral ou escrito dos idiomas?11  

                                                      
11 Nota enquisador/a: hai que lembrarlle ao entrevistado/a o número de persoas que traballan na entidade deportiva e que indicou na primeira pregunta. 
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A) Persoas existentes 

Posto de traballo 
N.º  ou  % 

 

Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique escribir textos de 
diferente complexidade 

  Np 
 

Ns/Nc

Perfil 2: persoal de atención oral ao público: telefonistas, recepcionistas, 
etc. 

  Np 
 

Ns/Nc

Perfil 4: persoal administrativo   Np 
 

Ns/Nc

Perfil 5: operarios/as e persoal subalterno ou de mantemento   Np 
 

Ns/Nc

N.º total de empregados/as ou 100%   100%   

 

 

C.23. B) ¿Cantas persoas cre que teñen coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolven (en n.º ou % do total do 
persoal de cada grupo)?12 C) No último ano, na entidade deportiva, ¿fixeron algunha formación de galego promovida pola entidade 
deportiva ou federación á que pertenzan? 

                                                      
12 Nota enquisador/a: só debe facer esta pregunta para os grupos con persoas que foron contestadas na pregunta anterior. Hai que lembrarlle ao entrevistado/a o número de 
persoas que indicou na pregunta anterior. 
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A) Persoas existentes 
Posto de traballo 

N.º  ou  % 
 

Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique escribir textos de 
diferente complexidade 

  Np 
 

Ns/Nc

Perfil 2: persoal de atención oral ao público: telefonistas, recepcionistas, 
etc. 

  Np 
 

Ns/Nc

Perfil 4: persoal administrativo   Np 
 

Ns/Nc

Perfil 5: operarios/as e persoal subalterno ou de mantemento   Np 
 

Ns/Nc

N.º total de empregados/as ou 100%   100%   

 

 

Uso de linguas estranxeiras 
 

C51. Na entidade deportiva, ¿usan habitualmente –falan, len, 
escriben, escoitan– outras linguas estranxeiras diferentes ao 
galego ou o castelán? 

 

 Si (2)  Non (1) (FINAL) 

C52. (Se usa outras linguas) ¿Que outras linguas usan?  

 

 Inglés  

Si (2) 

Non (1) 

 Portugués 

Si (2) 

Non (1) 

 Francés 

Si (2) 

Non (1) 

 Outra 

Si (2) 

Non (1) 
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Gráfico 53. Idade media dos asociados/as 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

C53. ¿Que porcentaxe representa respecto do uso do 
conxunto de todas as linguas (galego, castelán e linguas 
estranxeiras)?  

 

        % de uso 

 
 
 

 

C54. ¿Cal é o seu posto de traballo ou cargo na entidade? 

 

      

 

 

 

5.12 Anexo II: caracterización das entidades deportivas enquisadas 

Os gráficos presentes neste anexo recollen a caracterización das entidades deportivas enquisadas en función de diferentes variables. 

Nun primeiro momento establécese unha tipoloxía de idades das persoas usuarias da entidade deportiva, na que observamos que o grupo 
maioritario se sitúa entre os 26 e os 35 anos: 
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Gráfico 54. Tipo de organizacións coas que colaboran as 
entidades deportivas de Galicia 

Base: entidades deportivas de Galicia que colaboran con 
outras organizacións 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 55. Tipo de federacións ou redes ás que 
pertencen as entidades deportivas de Galicia 

Base: entidades deportivas de Galicia que pertencen a 
algunha rede 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

No seguinte gráfico amósase a distribución das entidades deportivas enquisadas baseándose no nivel de colaboración que establecen con 
organizacións similares. Máis da metade delas, un 58,4%, mantén algún tipo de relación exterior. Entre estas, a práctica totalidade colabora 
con outras entidades galegas e tan só un 11,6% o fai a nivel internacional. 
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Existe unha elevada porcentaxe de asociacionismo nas entidades deportivas galegas, xa que o 84,2% pertence a algunha rede ou 
federación. 
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Gráfico 56. Persoal segundo os seus perfís 
lingüísticos 

Base: entidades deportivas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

 

Por último, clasificamos a distribución do persoal segundo os perfís lingüísticos sinalados en capítulos anteriores. En cada grupo incluímos 
as porcentaxes do persoal representadas respecto do conxunto das entidades deportivas.  
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Gráfico 57. INL dos subámbitos do 
tecido asociativo 

Base: asociacións e entidades 
deportivas presentes en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da 
Lingua Galega 

 

 

 

6. INDICADORES LINGÜÍSTICOS PARA O ÁMBITO DO TECIDO ASOCIATIVO 

Tal e como se adiantou na metodoloxía, a creación dun indicador de normalización lingüística permítenos non só establecer parámetros de 
evolución do uso da lingua ao longo do tempo, senón tamén realizarmos comparativas entre distintas organizacións. Neste sentido, se 
establecemos unha comparación entre os INL dos subámbitos do tecido asociativo, observamos que estes son moi similares, aínda que as 
asociacións contan cun nivel algo superior, xa que acada 56,75 puntos, fronte aos 55,45 das entidades deportivas. 
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Nunha análise comparativa factor a factor, observamos que nos dous subámbitos o factor 4, documentación de uso externo, obtén as cotas 
máis altas, aínda que o das asociacións é superior ao das entidades deportivas en 2,2 puntos. Como xa observamos, as porcentaxes de 
uso do galego na documentación de uso externo son superiores ao 70%, polo que o valor deste factor é alto. 

O factor no que atopamos as maiores diferenzas entre ambos os grupos de observación é o relativo aos criterios de uso lingüístico. As 
asociacións, cun valor de 42,9 puntos, superan as entidades deportivas en 8,2 puntos. No ámbito das asociacións existe unha maior 
concienciación para un uso normativizado da lingua, especialmente no que aos documentos escritos se refire. A pesar de todo, en ambos 
os casos, este factor é o que presenta os valores máis baixos. 

A segunda maior diferenza preséntase na adecuación lingüística do persoal, onde, contrariamente ao resto dos factores, as entidades 
deportivas sitúanse nunha cota máis alta. No resto dos INL, os datos son moi similares nos dous subámbitos da análise, sen que existan 
diferenzas superiores a 3 puntos entre eles.  

Como se pode observar, o tecido asociativo reflicte a realidade bilingüe da sociedade galega, cun nivel de normalización do galego que 
podemos considerar medio-alto, segundo a clasificación establecida na metodoloxía. Existe unha implicación crecente, por parte das 
organizacións, para promover o uso da lingua e así se demostra no seu nivel de comunicacións exteriores e na súa imaxe, que mostran as 
cotas máis altas de normalización. Ambos os elementos permiten unha clara visualización do devandito compromiso. 

En canto aos programas que sería máis necesario apoiar por parte da Administración para que asociacións e entidades deportivas acaden 
un maior INL están as relacionadas coa aplicación de criterios de uso lingüístico e de formación do persoal, xa que son os elementos nos 
que se perciben as maiores deficiencias. 
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7. CONCLUSIÓNS FINAIS DO ÁMBITO DO TECIDO ASOCIATIVO 

En resumo, de todo o que esbozamos no presente estudo podemos concluír o seguinte: 

• A presenza do galego é maioritaria no conxunto das asociacións e entidades deportivas rexistradas en Galicia en todos os niveis de 
comunicación e nos seus elementos de identificación corporativa. No entanto, no medio rural o emprego do galego conta cunha 
maior representatividade. 

• Aínda que nos últimos anos o mundo deportivo de Galicia se sumou á promoción do galego, seguen a ser as asociacións, 
especialmente as de carácter cultural, as máis dinámicas respecto do uso e da difusión da lingua.  

• Os recursos lingüísticos máis empregados polas organizacións enquisadas son os dicionarios, os correctores e os tradutores 
automáticos.  

• En ambos os subámbitos insístese na necesidade de promover a formación, aínda que se confirma que en escasas ocasións se 
incentiva a participación do seu persoal nos cursos. As persoas enquisadas e as que participaron nos paneis propoñen accións 
formativas diferentes ás existentes na actualidade e máis axeitadas ás necesidades reais, como cursos de lingua oral, en 
modalidade de telefomación ou sobre terminoloxía específica das súas áreas de actuación. 

• Ningunha das organizacións do tecido asociativo aplica, por norma xeral, criterios de uso lingüístico e apenas se utilizan os recursos 
e axudas lingüísticas dispoñibles. En contradición cos esforzos realizados pola Xunta de Galicia, máis do 70% das asociacións e 
das entidades deportivas descoñece as axudas e ferramentas implementadas dende a Administración en materia de promoción da 
lingua galega.  

• Se temos en conta que maioritariamente o uso do galego xa é importante no tecido asociativo, as persoas enquisadas non prevén 
que a situación poida cambiar nos próximos anos e acadar así niveis de uso maiores ao actual. Non obstante, nos paneis de escoita 
amosouse un maior optimismo, xa que se destacou o menor grao de politización e de vinculación do galego ás reivindicacións 
ideolóxicas. 

• O persoal do ámbito asociativo conta, en termos xerais, cos coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolve, 
especialmente no que se refire ás competencias pasivas (comprensión oral e escrita). No mundo deportivo apúntase, no entanto, a 
necesidade dunha maior formación no manexo da terminoloxía específica. 
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• Tanto as asociacións como as entidades deportivas consideran que poden desempeñar un papel fundamental na promoción da 
lingua e que o apoio da Administración se debe realizar sen imposicións. 

• Nos dous subámbitos obxecto do presente traballo, o INL sitúase un pouco por enriba dos 50 puntos e no caso das asociacións 
acada un valor superior, con 56,75 puntos. 
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