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1. INTRODUCIÓN 

O documento que a continuación se presenta forma parte do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade. Esta iniciativa, 
impulsada dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, constitúese como un instrumento 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 permita o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado de forma 
unánime polo Parlamento galego, e, 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 facer comparacións dos usos lingüísticos nos 
diferentes ámbitos da sociedade para, deste xeito, focalizar as actuacións a prol da lingua nos ámbitos en que sexa máis necesario e nos 
aspectos máis demandados. 

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

Este documento céntrase neste último ámbito de actuación: a cidadanía. Trátase do resumo executivo dun informe máis longo que dá a 
coñecer a situación do galego no conxunto da sociedade e que inclúe datos sobre cales son os coñecementos, os usos, e as opinións e as 
actitudes lingüísticas da poboación en relación coa lingua. Posto que se trata dun resumo, neste documento recolleranse os aspectos do 
devandito informe que resultan máis relevantes dende o punto de vista da situación do galego na sociedade. 

A captura da información para este ámbito da cidadanía fíxose mediante o emprego de dúas ferramentas: de xeito cuantitativo, a través de 
2500 enquisas realizadas á poboación galega de 15 anos ou máis, e, de xeito cualitativo, grazas aos paneis de escoita, reunións ás que 
asistiron representantes pertencentes a diferentes colectivos sociais para opinar sobre diversos temas relacionados cos usos lingüísticos da 
cidadanía. 
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A diferenza doutros traballos feitos ata o de agora, a finalidade é establecer con este estudo un punto de partida para, nun futuro, facer 
seguimentos e coñecer a evolución da situación lingüística de Galicia. Por este motivo, o primeiro paso é coñecer detalladamente este 
punto de partida no que aos usos lingüísticos da cidadanía se refire para, a partir de aquí, establecer un diagnóstico que permita a adopción 
de medidas e a posta en marcha de accións para poder intervir nos aspectos que cumpran.  

Para poder comprobar como evoluciona a situación da lingua galega estableceranse unha serie de indicadores que facilitarán a análise 
desta evolución dun xeito periódico, eficaz e sistemático. 

Trátase, pois, dun proxecto ambicioso nos seus obxectivos, xa que está encamiñado a coñecer a situación sociolingüística da lingua galega 
na sociedade actual e a súa evolución ao longo dos anos. 
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2. FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia segundo o Padrón do ano 2005 do INE (2.449.513 persoas).  

Tipo de enquisa: enquisa telefónica asistida por ordenador.  

Realización do traballo de campo: do 24 de abril ao 20 de xuño de 2007. 

Distribución teórica da mostra nos diferentes estratos e erro mostral asociado: 

• Segundo territorio: provincias 

Provincias Universo Mostra Erro mostral 

A Coruña 1.000.107 1.022 3,1% 

Lugo 323.798 331 5,5% 

Ourense 306.976 312 5,7% 

Pontevedra 818.632 835 3,5% 

TOTAL 2.449.513 2.500 2,0% 

• Segundo territorio: grupos de tamaño de concellos 

Grupos de 
tamaño de 
concellos 

Universo Mostra Erro mostral 

0-5.000 hab. 441.645 449 4,7% 

5-10.000 hab. 391.274 397 5,0% 

10-50.000 hab. 747.496 764 3,6% 

> 50.000 hab. 869.098 890 3,4% 

TOTAL 2.449.513 2.500 2,0% 
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• Segundo tramos de idade 

Tramos  
de idade 

Universo Mostra Erro mostral 

15-24 343.476 351 5,3% 

25-34 339.727 347 5,4% 

35-44 380.452 388 5,1% 

45-54 388.723 397 5,0% 

55-64 445.531 454 4,7% 

> 64 anos 551.604 563 4,2% 

• Segundo sexo 

Sexo Universo Mostra Erro mostral 

Mulleres 1.280.931 1.310 2,8% 

Homes 1.168.582 1.190 2,9% 

TOTAL 2.449.513 2.500 2,0% 

 

 

 

Distribución da mostra realizada nunha matriz de acordo coas premisas de estratificación anteriormente sinaladas: 

Provincia 
Tamaño dos 

concellos 
Homes 
15-24 

Homes 
25-34 

Homes 
35-44 

Homes 
45-54 

Homes 
55-64 

Homes 
> 64 

Mulleres 
15-24 

Mulleres 
25-34 

Mulleres 
35-44 

Mulleres 
45-54 

Mulleres 
55-64 

Mulleres 
> 64 

0-5.000 hab. 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 13 17 
5-10.000 hab. 15 14 19 18 18 17 17 16 16 16 24 34 

10-50.000 hab. 22 22 32 33 31 31 25 25 20 21 26 36 
A Coruña 

> 50.000 hab. 24 24 36 36 30 33 27 32 25 29 32 50 
0-5.000 hab. 7 7 9 8 10 9 10 8 10 10 23 29 
5-10.000 hab. 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 6 8 

10-50.000 hab. 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 7 10 Lugo 
> 50.000 hab. 6 6 7 8 7 8 6 7 5 5 7 11 
0-5.000 hab. 7 6 9 8 9 8 10 8 11 11 24 32 
5-10.000 hab. 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 6 

10-50.000 hab. 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 5 Ourense 
> 50.000 hab. 7 7 8 9 8 9 7 8 6 7 9 13 
0-5.000 hab. 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 8 12 
5-10.000 hab. 6 6 8 8 7 7 7 6 6 6 9 13 

10-50.000 hab. 26 25 36 35 31 31 25 26 22 22 27 39 
Pontevedra 

> 50.000 h. 24 23 33 34 29 31 25 28 21 23 24 37 
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3. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Neste informe analízanse non só as competencias en galego, 
senón tamén as competencias en castelán, xa que non podemos 
obviar que Galicia é unha comunidade bilingüe e con dous 
idiomas oficialmente recoñecidos. As catro destrezas analizadas 
son “escribir”, “ler”, “falar” e “entender”. Para sondalas 
empregáronse na enquisa dous ítems que se presentan a 
continuación: 

1. Actualmente en que lingua...? 

 Galego Castelán As dúas igual 

Escribe mellor?       

Le mellor?       

Fala mellor?       

Entende mellor?       

 

 

2. Actualmente vostede...? 

 Moito Bastante Pouco Nada 

Entende cando lle falan en 
galego?          

Sabe falar galego?       

Sabe ler en galego?       

Sabe escribir en galego?       

Entende cando lle falan en 
castelán?       

Sabe falar castelán?       

Sabe ler en castelán?       

Sabe escribir en castelán?       

 

En canto ao primeiro destes ítems, o gráfico que se mostra a continuación amosa os datos a nivel xeral do conxunto da poboación 
enquisada. Vemos como a resposta “mellor en castelán” é a maioritaria en todas as destrezas, agás na comprensión oral, na que case catro 
de cada cinco entrevistados/as sostivo unha competencia igual para as dúas linguas. 
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Outro dato significativo é que a resposta “mellor en galego” só é a maioritaria no caso da fala, mentres que os peores resultados para esta 
lingua se dan nas destrezas lectoescritas.  

 

 
Gráfico 1. Lingua que mellor domina a cidadanía nas catro destrezas 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

 

En canto ás competencias autopercibidas nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, como mostra o gráfico que aparece a continuación é 
o castelán a lingua en que as porcentaxes das respostas “moito” e “bastante” son máis elevadas nas catro destrezas, próximas todas ao 
100%. No caso do galego, as porcentaxes máis baixas acádanse nas competencias lectoescritas, debido á falta de escolarización nesta 
lingua dunha boa parte da poboación. 
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Gráfico 2. Competencias da cidadanía nas catro 
destrezas en galego e castelán 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en 
Galicia en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Estas son as principais conclusións que se poden extraer das competencias lingüísticas autopercibidas pola cidadanía en galego e en 
castelán a partir dos datos obtidos da enquisa realizada polo Observatorio da Situación da Lingua Galega tendo en conta as diferentes 
variables manexadas:  

• En xeral, a cidadanía percibe que ten unha mellor competencia do castelán nas catro destrezas analizadas. A maior parte da 
poboación enquisada afirma dominalas moito ou bastante, mentres que, no caso do galego, hai moita máis variación, xa que as 
diferenzas se acentúan no caso das competencias escrita e lectora, o que se pode asociar á escolarización exclusiva en castelán 
dunha gran parte da poboación galega no pasado.  

• A chegada do galego ás aulas apréciase nas xeracións máis novas, pois nos dous primeiros tramos de idade establecidos (de 15 a 
24 anos e de 25 a 34) as competencias en galego son moito maiores que nas xeracións de máis idade.  

• A variable relacionada co nivel de estudos mostra que canto maior é a formación, maior é a competencia en castelán en todas as 
destrezas, mentres que, no caso do galego, aínda que tamén se cumpre esta regra, non acontece así en todas as destrezas. Na 
capacidade para falalo, mostran máis competencias as persoas cun menor nivel formativo. 
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• Independentemente da lingua inicial das persoas enquisadas, a maioría ten competencias elevadas nas catro destrezas en 
castelán. Os resultados son ben distintos para o galego: nas competencias lectoescritas son os cidadáns bilingües os que contan 
con mellores competencias nesta lingua.  

• Mentres que as diferenzas entre provincias son pouco significativas no que a competencias lingüísticas se refire, o tamaño do 
concello si inflúe notablemente nas destrezas. Na competencia escrita, a medida que aumenta o tamaño do concello increméntanse 
tamén as competencias en galego da poboación, en trazos xerais. Pasa o contrario no caso da competencia oral, aínda que as 
diferenzas non son tan destacadas.  

• Se se ten en conta o nivel de ingresos, cando estes son máis elevados maiores son as competencias, sobre todo en castelán. A 
porcentaxe de persoas enquisadas que sinala ter a mesma competencia escrita en galego e castelán é superior nos fogares con 
maiores ingresos. En canto á capacidade para falar, no tramo de menores ingresos é maioritario o galego.  
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4. LINGUA INICIAL E LINGUA HABITUAL 

Os resultados relativos á lingua inicial, é dicir, a primeira que o individuo aprende a falar na casa na súa infancia, coa que comeza o seu 
percorrido vital, mostran que o galego continúa a ser a lingua na que empezou a falar unha parte moi importante das persoas enquisadas, 
en concreto un 57,6%. 

 

 

Gráfico 3. Lingua inicial da cidadanía galega 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en 
Galicia en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

No que se refire á lingua habitual, isto é, a lingua en que a cidadanía se comunica normalmente na súa vida cotiá, o galego é tamén neste 
caso a opción máis escollida entre as persoas enquisadas, xa que case a metade respondeu ter como lingua de uso habitual “só galego” ou 
“máis galego”. As respostas “só castelán” ou “máis castelán”, pola súa banda, foron elixidas por algo máis de tres de cada dez persoas 
enquisadas. 
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Gráfico 4. Lingua habitual da cidadanía galega 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente 
en Galicia en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

 

En relación coa lingua habitual, obtivéronse datos acerca dos cambios de lingua, que, malia ser pouco frecuentes, se poden producir ao 
longo da vida das persoas, e tamén acerca do uso de linguas estranxeiras por parte da poboación.  

Estas son as principais conclusións que se poden tirar do informe sobre os usos lingüísticos da cidadanía en relación coa lingua inicial: 

• No que á variable da idade se refire, atopamos claras diferenzas entre os diversos tramos establecidos, de maneira que, a menor 
idade, menor presenza do galego como lingua inicial. Este dato pódese matizar engadindo que, malia que si se detecta un retroceso 
evidente deste como lingua inicial entre as xeracións máis novas, pódese comprobar que nos dous tramos de idade inferiores (15-
24 e 25-34) se aprecia unha lixeira recuperación desta tendencia.  

• A variable relacionada co nivel de estudos tamén ten unha influencia importante na lingua inicial da poboación. Así, canto menor é o 
nivel educativo, máis galegofalantes iniciais atopamos.  

• En canto á variable do hábitat, a principal conclusión é que, canto maior é o concello, menor número de galegofalantes iniciais 
existe. Outro dato significativo é que, canto máis grande é o concello, maior é a cifra de bilingües iniciais.  
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Polo que respecta á lingua habitual, as principais conclusións que podemos extraer son as seguintes, moitas estreitamente relacionadas 
coas da lingua inicial: 

• En canto á idade, algúns datos coinciden cos de lingua inicial. Así, a menor idade, menor presenza do galego como lingua habitual, 
aínda que, por outra banda, se aprecia, entre os máis novos, un retroceso do monolingüismo exclusivo en castelán.  

• Por provincias, é a de Ourense a que conta cunha maior porcentaxe de monolingües habituais en galego, mentres que no lado 
contrario se atopa a de Pontevedra, provincia cun maior número de bilingües habituais. 

• Se temos en conta o tamaño do concello, igual que acontecía no caso da lingua inicial, canto menor é este, maior é a porcentaxe de 
galego como lingua habitual. Nos concellos máis grandes, pola contra, aumenta a cifra de castelanfalantes habituais, así como a de 
bilingües.  

• En relación co tipo de hábitat, pódese concluír que nas zonas rurais é maior a presenza do galego como lingua habitual, mentres 
que nas urbanas esta presenza diminúe en favor do castelán. Nos ámbitos urbanos tamén aumenta a porcentaxe de bilingües 
habituais de xeito considerable.  

• En canto ao nivel educativo das persoas enquisadas, como no caso da lingua inicial, pódese poñer o galego en relación cun nivel 
de estudos inferior.  

• No que ao nivel de ingresos se refire, o menor nivel (menos de 1000 euros mensuais no fogar) implica un maior número de 
galegofalantes habituais, mentres que, canto maiores son estes ingresos, maior é a porcentaxe de castelanfalantes e de bilingües 
habituais.  

• A poboación galega parece manterse bastante fiel á súa lingua habitual ao longo da vida, pois só un 8,3% confirma que mudou de 
idioma. Dos que cambiaron, a maioría fixérono para falar máis galego, o 78,2%. 

• O emprego de linguas estranxeiras de xeito habitual por parte da poboación galega non é un fenómeno maioritario, pero, no futuro, 
dado que aumenta nas xeracións máis novas, pode converterse nunha práctica cada vez máis frecuente. 
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5. USOS LINGÜÍSTICOS DA POBOACIÓN GALEGA 

No informe relativo á situación da lingua galega na poboación inclúense datos acerca dos usos lingüísticos en diferentes ámbitos: familiar, 
social, educativo, laboral e, por último, nas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). 

Deterémonos, en primeiro lugar, nos principais datos que se poden extraer dos usos lingüísticos no ámbito familiar. O seguinte gráfico 
amosa que é cos avós e avoas con quen maior emprego se fai do galego, mentres que, no extremo oposto, atopamos os fillos/as. En 
calquera caso, o galego continúa a ser a lingua maioritaria nas relacións familiares, xa que a porcentaxe de utilización desta lingua, 
sumando as opcións “só galego” e “máis galego”, supera en todos os casos o 50%.  

69.8%
61.1% 56.5% 54.2%

44.9%

2.0%

1.8% 2.5% 3.1%
5.9%

2.2%

3.2%
3.8% 4.4%

7.6%

1.7%
2.3%

2.9% 4.0% 8.8%

23.4%
30.9% 33.7% 33.5% 31.9%

0.9% 0.7% 0.7% 0.8% 0.9%

0%

25%

50%

75%

100%

Avós/Avoas Proxenitores Irmán/Irmás Parella Fillos/as

 

Gráfico 5. Lingua habitual no ámbito da familia 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en 
Galicia en 2007 que fala/falaba con familiares 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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A lingua empregada habitualmente entre os fillos/as e os seus proxenitores adquire unha importancia decisiva na transmisión do idioma e, 
polo tanto, para o seu futuro. No informe sobre a situación do galego no ámbito da cidadanía calculouse un índice de transmisión 
interxeracional da lingua, tanto para o galego (ITIGAL) como para o castelán (ITICAS). Este índice obtívose restándolle a porcentaxe das 
opcións ‘só galego’ e ‘máis galego’ da variable “lingua falada cos fillos/as” (% GalF) da porcentaxe da mesma opción correspondente á 
variable “lingua falada cos proxenitores” (% GalP), e dividindo entre 100 (o mesmo para o ITICAS). 

O resultado desta operación vai ser unha cifra situada entre –1 e +1, o cal permite xerarquizar os cambios que se producen, indicando as 
diferentes intensidades do retroceso ou do avance. Se o índice ten un valor negativo, isto implica que existe un retroceso na transmisión do 
idioma, é dicir, que fala unha porcentaxe maior de persoas en galego cos seus proxenitores que cos seus fillos/as. 

No gráfico que se mostra a continuación aparecen reflectidos os índices de transmisión interxeracional para o galego e para o castelán. Os 
datos permiten observar como, mentres a transmisión do galego está en retroceso, na do castelán se produce un lixeiro aumento. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Índice de transmisión interxeracional 
de galego e castelán 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en 
Galicia en 2007 que fala/falaba cos seus proxenitores 
ou fillos/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Estas son as principais conclusións que se poden extraer relativas aos usos lingüísticos da cidadanía galega no ámbito familiar: 

• Se establecemos unha escala de uso do galego como lingua habitual coa familia, vemos que é cos avós e avoas con quen máis se 
fala en galego. Seguirían proxenitores, irmáns e irmás, parella e fillos/as, é dicir, existe unha tendencia ao emprego desta lingua cos 
familiares de maior idade, mentres que cos menores, principalmente cos fillos/as, é máis frecuente o emprego do castelán. 
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• Cos proxenitores, a lingua habitual falada maioritariamente é o galego, aínda que o seu emprego diminúe conforme descende a 
idade das persoas enquisadas. Nos máis novos, de entre 15 e 24 anos, hai unha lixeira recuperación nesta tendencia. Tamén 
inflúen no emprego do galego cos proxenitores variables como o tamaño do concello (canto menor é este, maior é o uso desta 
lingua) e o nivel educativo (canto menor é o nivel, maior é a utilización do galego). 

• Cos fillos/as, cómpre sinalar que o galego aínda é a lingua maioritaria, xa que case a metade da poboación o fala cos seus 
descendentes en exclusiva ou maioritariamente. Se temos en conta o nivel de estudos dos proxenitores, vemos que, canto menor é 
o seu nivel educativo, maior é o emprego do galego cos fillos/as. 

• O galego tamén é a lingua máis utilizada para falar con irmáns e irmás. Por idades, a medida que descende a idade da poboación, 
tamén diminúe o seu emprego, pero tamén neste caso se produce un lixeiro incremento no uso do galego cos irmáns e irmás na 
xeración máis nova (de 15 a 24 anos), respecto ao tramo de idade de 25 a 34 anos. 

• Os resultados no caso da lingua falada coa parella son moi semellantes aos dos irmáns e irmás, pois o galego continúa sendo o 
idioma máis empregado.  

• En canto ao índice de transmisión interxeracional, o galego retrocede e o castelán aumenta lixeiramente como lingua de transmisión 
aos fillos/as. Por provincias, é en Lugo onde se acada un retroceso menor do galego e, por concellos, onde se aprecia unha perda 
menor de transmisión desta lingua é nos que teñen entre 5.000 e 10.000 habitantes. Se temos en conta a variable da idade, só nos 
menores de 25 anos atopamos unha cifra positiva para o galego, mentres que os peores resultados se detectan no tramo 
comprendido entre 45 e 54 anos. 

En canto aos usos lingüísticos da cidadanía no ámbito social, no gráfico que aparece a continuación móstrase unha comparación en 
diferentes contextos da vida cotiá. Podemos comprobar como o uso do galego é maior canto máis familiar é o contexto no que se atopa a 
persoa entrevistada. Así, os resultados máis positivos para a lingua galega aparecen cando a comunicación se dá coa veciñanza, cos 
comerciantes das tendas pequenas ou no fogar.  

A porcentaxe desta lingua vai minguando conforme se perde a familiaridade co interlocutor e o contexto se vai facendo máis formal. Así, as 
cifras descenden ata o 46,3% cando se fala cunha persoa descoñecida, o 46,4% nas interaccións cos comerciantes dos centros comerciais 
grandes, o 46,7% na consulta médica ou o 49,2% co persoal dos bancos e caixas de aforros. 

O maior descenso no uso do galego prodúcese nas notas escritas, que non chega ao 25%. Neste caso, o castelán móstrase como a lingua 
maioritaria cunha porcentaxe do 66,7%, dato que se pode poñer en relación coas competencias lingüísticas na escrita da cidadanía galega, 
destreza onde se acadan, como xa vimos, os peores resultados para o galego. 
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Gráfico 7. Usos lingüísticos no 
ámbito social 

Base: poboación de 15 anos ou 
máis residente en Galicia en 
2007 

Fonte: Observatorio da Situación 
da Lingua Galega 

 

 

Nos usos lingüísticos no ámbito educativo, o castelán resulta ser a lingua de emprego maioritario nos centros de ensino pola cidadanía que 
estuda en Galicia, cunhas porcentaxes que oscilan entre o 51,7% na escrita e o 48% nos usos orais co profesorado. Mentres, para o 
galego, os mellores resultados están nas comunicacións de carácter oral co profesorado (39,9%) e os peores no nivel escrito (33,8%). 
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Gráfico 8. Usos lingüísticos no ámbito educativo 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en 
Galicia en 2007 que está estudando ou estudou no 
último ano en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

No ámbito laboral, é cos superiores con quen máis se emprega o galego, pois case catro de cada cinco traballadores/as afirman falar “só 
galego” ou “máis galego” cos seus xefes/as. Nas relacións con compañeiros/as e persoas a cargo as porcentaxes desta opción son moi 
semellantes, pois nos dous casos están próximas ao 70%. No extremo contrario están as conversas coa clientela e cos provedores, nas que 
o emprego do galego descende ata o 47,8%. 
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Gráfico 9. Usos lingüísticos no ámbito laboral 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en 
Galicia en 2007 que está traballando ou traballou 
no último ano en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 
 

En relación cos usos lingüísticos nos ámbitos social, educativo e laboral, podemos extraer do informe as seguintes conclusións: 

• Canto máis familiaridade se ten co interlocutor e menor é o grao de formalidade do contexto, maior é a presenza da lingua galega 
no ámbito social. Así, o galego emprégase máis coa veciñanza, nas tendas pequenas e no fogar, mentres que onde menos galego 
se usa é nas notas escritas, probablemente porque esta é a destreza na que menos competencia mostra a cidadanía galega.  

• No fogar, as persoas manifestan empregar maioritariamente a súa lingua de uso cotián. Segundo o tamaño do concello, a lingua 
galega está máis presente nos fogares dos concellos máis pequenos. 

• Coas amizades, o grao de emprego do galego varía en función da idade da persoa entrevistada, de xeito que, a máis idade, maior 
uso desta lingua cos amigos/as. Tamén neste caso se produce un lixeiro incremento nos máis novos (15-24 anos) con respecto ao 
seguinte tramo de idade (25-34 anos). 

• Se nas notas escritas era onde peores resultados se acadaban para a lingua galega, cómpre ter en conta que a porcentaxe de 
emprego desta é maior na xeración máis nova, uso que vai diminuíndo a medida que aumenta a idade da persoa enquisada.  

• No ensino, malia a presenza das dúas linguas, o castelán continúa a ser o idioma de uso maioritario. Outra conclusión que se pode 
extraer é que os peores resultados para o galego están nos usos escritos. En canto ao índice de influencia lingüística no eido 
educativo, os resultados indican que globalmente é positivo, e ademais que a incidencia é maior nos estudantes das zonas urbanas.  
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• Sobre os usos lingüísticos no ámbito laboral, o galego emprégase en maior medida cos superiores, seguidos dos compañeiros/as 
de traballo e as persoas a cargo, mentres que o menor uso se produce coa clientela e os provedores. Por sectores, é na agricultura 
e na pesca nos que o uso do galego é maior, independentemente da persoa a quen se dirixa a poboación entrevistada, mentres que 
no extremo contrario se sitúa o sector servizos, que é no que menos se emprega a lingua galega. Malia esta afirmación, cómpre 
dicir que esta é a maioritaria en todos os sectores de ocupación. 

Un aspecto innovador da enquisa realizada para o Observatorio da Situación da Lingua Galega é a introdución de preguntas relativas aos 
usos lingüísticos no ámbito das TIC. No gráfico que se mostra a continuación podemos ver as porcentaxes de consumo dos diferentes 
medios de comunicación (televisión, radio, prensa e internet) en galego, en castelán e noutras linguas. A oferta destes medios en galego é 
escasa, polo que, inevitablemente, as horas de consumo en castelán son moitas máis en todos eles.  

 

 

Gráfico 10. Usos lingüísticos da poboación 
nos medios de comunicación  

Base: poboación de 15 anos ou máis residente 
en Galicia en 2007  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

 

Tendo en conta a importancia do uso de internet na sociedade actual, resultan significativos os datos relativos ao emprego do galego en 
mensaxes de correo electrónico, chats e páxinas web. Nos tres casos móstrase unha preferencia clara por parte da poboación galega polo 
castelán.  
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Gráfico 11. Usos lingüísticos nos correos 
electrónicos, chats e páxinas web  

Base: poboación de 15 anos ou máis residente 
en Galicia en 2007 que escribe correos 
electrónicos, en chats ou páxinas web 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

 
 

Sobre os usos lingüísticos nas TIC e nos medios de comunicación, estas son as conclusións máis relevantes:  

• O castelán é a lingua imperante nos medios de comunicación entre a cidadanía galega. A mellor situación para o galego dáse na 
televisión; con todo, o seu consumo entre a poboación galega queda en pouco máis dun terzo do tempo total dedicado a este 
medio. 

• O emprego por parte da cidadanía de programas informáticos en lingua galega é escaso: o 18,3%. Os recursos lingüísticos como 
correctores, tradutores ou dicionarios con versión electrónica son bastante coñecidos, dado que saben da súa existencia case as 
tres cuartas partes da poboación, mais só o 46,5% afirma usalos. 

• Só un 16,7% da cidadanía ten a súa páxina de inicio no ordenador en galego. Polo tanto, o castelán é, neste caso, a lingua 
preferida pola maior parte da poboación, como tamén o é para os chats, as mensaxes de correo electrónico e as páxinas web, 
contextos onde o galego non acada nin o 20% de uso. 
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6. ACTITUDES E OPINIÓNS LINGÜÍSTICAS 

Acerca das actitudes e opinións lingüísticas da cidadanía galega incluíronse na enquisa un número importante de cuestións relacionadas 
coa lingua propia; a situación actual do galego, a súa evolución e o seu futuro; a necesidade de potenciar o seu uso... A modo de resumo, 
neste documento móstranse os gráficos que achegan conclusións máis interesantes.  

O seguinte gráfico amosa unha comparación entre a lingua que na actualidade fala a poboación habitualmente coa que cre que falará e coa 
que desexaría falar. Nos resultados referidos ao galego, é curioso comprobar como, se a cifra dos que o teñen como lingua habitual é do 
47,9%, a porcentaxe dos que cren que o falarán se eleva ao 53,9%, mentres que os que desexarían falalo aumentan ata o 56,2%.  

 

 

Gráfico 12. Comparación entre a lingua 
habitual actual, a lingua habitual do futuro e a 
lingua desexada para o futuro  

Base: poboación de 15 anos ou máis residente 
en Galicia en 2007  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 
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Preguntadas as persoas enquisadas polo deber de toda a cidadanía de Galicia de saber galego e castelán, a opinión maioritaria nos dous 
casos foi altamente favorable para as dúas linguas, aínda que lixeiramente superior no caso do castelán. Se sumamos as opcións 
“totalmente de acordo” e “máis ben de acordo”, temos que o 87,1% pensa que en Galicia todos/as deberían saber galego, mentres que o 
95,6% ten a mesma opinión para o caso do castelán. 

 

Gráfico 13. Opinión sobre o deber da cidadanía de Galicia de 
saber galego e castelán 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 
2007  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

 

En relación coas persoas que acaban de chegar a Galicia procedentes de fóra, os datos neste caso son diferentes para as dúas linguas. 
Sobre se nun futuro deberían entender o galego e o castelán, mostrouse totalmente ou máis ben de acordo o 87,3% para o galego e o 
95,3% para o castelán.  

Acerca de se nun futuro deberían os chegados de fóra saber falar o galego e o castelán, neste caso os datos aínda son máis favorables ao 
segundo, xa que o 92,6% está totalmente ou máis ben de acordo con esta afirmación, porcentaxe que descende ata o 71,3% no caso do 
galego.  
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Gráfico 14. Opinión sobre o deber das persoas que acaban 
de chegar a Galicia de entender e saber falar galego e 
castelán no futuro 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 
2007  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

 

Preguntóuselle á poboación enquisada a súa opinión sobre a evolución do galego respecto ao pasado e sobre a súa situación futura. 
Resulta curioso comprobar como as porcentaxes da visión da evolución do galego dende hai cinco anos e da situación de hoxe en cinco 
anos son moi semellantes. A opción máis escollida foi a de que aumentou nos últimos cinco anos e que aumentará nos próximos cinco 
(arredor do 52% nos dous casos). Pensan que todo segue e seguirá igual o 34 e o 37,4%, respectivamente, e opinan que diminuíu e 
diminuirá o 13,9 e o 10,6%, respectivamente. Polo tanto, a cidadanía móstrase optimista sobre a evolución do galego e, o que é máis 
importante, sobre a súa situación no futuro próximo. 
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Gráfico 15. Opinión sobre a evolución do galego dende hai 
cinco anos e sobre a situación de aquí a cinco anos 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 
2007  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Aumentou / aumentará

Segue / seguirá igual

Diminuíu / diminuirá
 

 

Varias son as conclusións que poden extraerse deste apartado dedicado a actitudes e opinións lingüísticas incluído no informe sobre a 
situación da lingua galega no ámbito da cidadanía: 

• O galego é considerado a lingua propia de algo máis de dúas de cada cinco persoas enquisadas, cifra algo inferior á dos que o 
teñen como lingua habitual, que case alcanza a metade da poboación. A porcentaxe dos que escolleron esta opción supera á do 
castelán e á das dúas linguas por igual. Por tamaño do concello, nos menores hai unha maior consideración do galego como lingua 
propia, mentres que nas grandes cidades o castelán é a opción preferida polos seus habitantes. 

• Algo máis da metade da poboación pensa que vai falar no futuro en galego de xeito exclusivo ou maioritario, cifra que vai 
aumentando a medida que aumenta a idade da persoa entrevistada. Nos menores de 25 anos, a porcentaxe de castelán como 
lingua que se vai empregar no futuro é maior que a do galego. Tamén diminúe esta porcentaxe canto maior é o tamaño do concello, 
pois nas grandes cidades o castelán é a opción escollida maioritariamente pola poboación. 

• Se temos en conta a lingua que desexaría falar no futuro, máis da metade escolle o galego. Canto menor é a idade da persoa 
enquisada menor é este desexo, aínda que entre os 15 e os 34 anos se produce unha lixeira recuperación en favor do galego. Os 
galegofalantes habituais son os que nunha porcentaxe maior pensan que falarán galego no futuro e, ademais, afirman que é a 
lingua que máis desexarían falar. 
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• A maior parte da poboación enquisada cambia de lingua en función da empregada polo seu interlocutor, nunha porcentaxe 
lixeiramente superior no caso dos castelanfalantes. Entre os galegofalantes existe unha maior tendencia a manterse no galego. Por 
outra banda, a porcentaxe dos que non lle falan a ninguén en galego é inferior á dos que non lle falan a ninguén en castelán.  

• Máis das tres cuartas partes da poboación opina que todos en Galicia deberían saber galego e castelán, cunha porcentaxe algo 
superior no caso desta última lingua. Para o caso das persoas que veñen de fóra, a cidadanía móstrase máis favorable a que 
entendan o castelán que o galego, aínda que nos dous casos as porcentaxes son moi elevadas. Polo que respecta a saber falar, 
aquí a porcentaxe a favor do castelán é aínda maior con respecto ao galego, con cifras que no primeiro caso acadan o 92,6% e no 
segundo o 71,3%. 

• A maioría da poboación está a favor das accións para potenciar o uso do galego. Os máis novos, que, en xeral, son os que teñen 
mellores actitudes e opinións sobre o galego, son os que se mostran máis favorables a estas iniciativas. Segundo o tamaño do 
concello, canto menor é este máis positiva é a opinión que teñen sobre as accións a prol do galego.  

• Sobre se o galego é o principal signo de identidade de Galicia, máis de catro de cada cinco están de acordo con esta idea. Tamén 
neste caso os máis novos son os máis favorables, pese a ser os que menos o empregan. A medida que aumenta o nivel de 
estudos, no entanto, diminúe esta consideración do galego como principal signo de identidade. Entre os galegofalantes habituais a 
aceptación desta idea tamén é maior.  

• Algo máis da metade da poboación pensa que o uso do galego aumentou nos últimos cinco anos e que aumentará tamén nos 
próximos cinco. Os máis optimistas sobre estas afirmacións son os maiores de 65 anos, mentres que este optimismo vai diminuíndo 
a medida que descende a idade da persoa enquisada. 

• Sobre o uso actual do galego, a maior parte pensa que este é normal. Entre os máis vellos tamén existe unha visión máis optimista 
sobre este emprego na actualidade, mentres que os máis novos son os máis pesimistas. 

• Acerca das actuacións a favor do galego levadas a cabo, só a metade da poboación afirma coñecelas. Por idades, son os menores 
de 25 anos e os maiores de 65, os dous extremos, os que en maior porcentaxe as descoñecen. Canto máis aumenta o nivel de 
estudos, máis poboación coñece estas iniciativas. 

• Para arredor de tres de cada cinco persoas enquisadas o tema da lingua ten moita ou bastante importancia, mentres que só para o 
5,9% este tema presenta pouca ou ningunha. 
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7. PROPOSTA DUN SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS PARA O ÁMBITO 
DA CIDADANÍA 

Co sistema de indicadores que se vai propoñer para o ámbito de cidadanía preténdese coñecer a situación do galego en tres aspectos 
básicos: as competencias lingüísticas, os usos lingüísticos, e a lingua inicial e habitual. Así mesmo, o obxectivo principal é que esta 
ferramenta sexa estable, fiable e sólida para que permita a súa aplicación en observacións sucesivas. Deste xeito, será posible medir 
obxectivamente a situación nestas tres frontes e a evolución temporal desta. 

No sistema confeccionado para o ámbito da cidadanía defínense un total de 24 indicadores agrupados en tres bloques diferenciados: 

1. Indicadores de competencias lingüísticas en galego 

 

 

 

 

Indicador Galego As dúas igual Castelán 

Entende mellor 7,6% 79% 13,4% 

Fala mellor 37,1% 29,9% 33% 

Le mellor 5,2% 33,7% 61,1% 

Escribe mellor 7% 18,7% 74,4% 
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2. Indicadores de lingua inicial e lingua habitual 

Indicador Galego As dúas  Castelán Outras 

Lingua inicial 57,6% 9,3% 32% 1,1% 

Lingua habitual 47,9% 19,3% 32,6% 0,2% 

3. Indicadores de usos lingüísticos  

Área interpersoal Área de servizos e organizacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador % da cidadanía 

Entende o galego 99% 

Sabe falar galego 89,3% 

Sabe ler en galego 72,7% 

Sabe escribir en galego 54,5% 

Indicadores Galego As 
dúas 

Castelán Outras 

Con comerciantes das 
tendas pequenas  

58,7% 8,7% 32,6% 0% 

Co persoal dos grandes 
centros comerciais 

46,5% 8,7% 44,8% 0% 

Co persoal das entidades 
bancarias 

49,3% 8,8% 41,9% 0% 

Co persoal médico 46,7% 8,9% 44,3% 0% 

Nos organismos públicos 54,9% 9,1% 35,9% 0% 

Indicadores Galego As dúas Castelán Outras 

No fogar 58,2% 6,4% 34,5% 1% 

Cos proxenitores  62,9% 3,2% 33,2% 0,7% 

Cos fillos/as  50,8% 7,6% 40,7% 0,9% 

Coas amizades 53,7% 13,1% 33,2% 0% 

Coa veciñanza 60,6% 9,8% 29,7% 0% 

Con 
descoñecidos/as  

46,3% 10,5% 43,2% 0% 

Con 
compañeiros/as de 
estudo 

36% 12,1% 51,6% 0,3% 

Con 
compañeiros/as de 
traballo  

69,9% 6,9% 22,9% 0,4% 

Nas notas persoais 26,8% 6,3% 66,7% 0,2% 
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8. CONCLUSIÓNS FINAIS 

Este documento pretendía ser un resumo que recompilase os aspectos máis relevantes do informe sobre a situación da lingua galega no 
ámbito da cidadanía. Neste sentido, incluíronse os datos xerais máis destacados que se poden extraer deste informe, así como as principais 
conclusións de cada un dos apartados.  

O obxectivo é que, a través da lectura deste resumo executivo, sexa posible facerse unha idea xeral de cal é a situación actual do galego e 
do castelán na sociedade actual e poder así extraer unhas conclusións acerca do momento actual destas dúas linguas en Galicia.  

Como conclusións definitivas de todo o dito neste informe sobre a situación da lingua galega no ámbito da cidadanía, pódense extraer as 
seguintes: 

• As maiores porcentaxes de galego tanto en lingua habitual e inicial como nos usos lingüísticos danse, en xeral, entre a poboación 
cun menor nivel de estudos, de maior idade, residente en ámbitos rurais e nos concellos de menor tamaño e cun menor nivel de 
ingresos. 

• Nas competencias lingüísticas autopercibidas, os mellores resultados son para o castelán, principalmente na lectura e na escrita.  
• En relación ao dito no punto anterior, cómpre dicir que se percibe unha lixeira melloría nas xeracións máis novas que xa tiveron 

oportunidade de estudalo na escola. Polo tanto, a influencia do ensino foi positiva para o galego, aínda que non tanto como sería 
desexable, pois aínda así as competencias continúan a ser mellores en castelán entre a mocidade. Ademais, pese á recoñecida 
importancia que ten o ensino para a lingua galega, o certo é que moitas veces a escola actúa como axente desgaleguizador de 
nenos/as galegofalantes. 

• Na maior parte dos gráficos que representan datos en función da idade das persoas enquisadas, móstrase unha lixeira 
recuperación a favor do galego no tramo dos máis novos, é dicir, dos que teñen entre 15 e 24 anos. Pola contra, as caídas máis 
fortes para o galego adoitan producirse nos tramos de 35 a 44 e de 45 a 54 anos. 

• Nun tema tan importante para a lingua como é o da transmisión, os datos móstranse claramente desfavorables para o galego en 
todas as variables, todo o contrario do que acontece no caso do castelán. 

• Na maior parte dos ámbitos analizados, o galego ten máis presenza canto maior é o grao de familiaridade entre os interlocutores. 
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• En ámbitos tan importantes na sociedade actual como os medios de comunicación ou as TIC, existe un predominio absoluto do 
castelán fronte ao galego, que ten unha presenza moi residual nestes campos. 

• Resulta paradoxal comprobar como as actitudes máis favorables cara á lingua galega aparecen nos tramos de idade máis novos, 
precisamente entre quen menos o emprega. 

• As diferenzas entre o mundo rural e o urbano continúan a ser moi significativas no que ao tema da lingua se refire. No rural segue 
tendo unha presenza maioritaria e, aínda que este poida parecer un dato positivo para a lingua, o certo é que son zonas cun 
despoboamento cada vez maior. Esta situación contribúe a que aínda estea moi viva a identificación do galego co hábitat rural. 

• A poboación galega móstrase favorable ás accións de promoción da lingua galega por parte da administración. Malia isto, insístese 
moito na necesidade de que isto non leve consigo a imposición de lingua ningunha. 

• Entre os perigos apuntados para a lingua galega, saliéntanse frecuentemente a ritualización e a politización, dos que se culpa en 
gran medida os partidos políticos. Apúntase tamén que sería moi importante para o galego a existencia de referentes lingüísticos, 
principalmente para a mocidade. 
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