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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 en distintos ámbitos 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 oito 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 ámbito de análise céntrase nos medios de comunicación galegos e comprende tres subámbitos: 

1) prensa impresa 

2) radio 

3) televisión 

O obxectivo último é coñecer en que medida está representada esta lingua nos medios de comunicación e cal é a súa distribución en 
comparación co castelán, tanto na información ou programación, coma na publicidade. 
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Finalmente, complétase o traballo coa proposta dun sistema de indicadores de normalización lingüística como instrumento para medir a 
situación actual do galego en cada un dos subámbitos da análise, o que permite establecer comparativas sobre os usos do galego e o seu 
grao de normalización dun xeito periódico, eficaz e sistemático. 
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2. SUBÁMBITO DA PRENSA IMPRESA 

Esta observación no subámbito da prensa impresa ten como obxectivo obter datos acerca dos seguintes aspectos: 

• Presenza da lingua galega na superficie total dos xornais analizados. 

• Presenza da lingua galega na información e na publicidade. 

• Xénero das noticias redactadas en galego. 

• Tipoloxía dos anunciantes en lingua galega. 

Para conseguir a información necesaria configurouse unha ventá de observación que consistiu na análise durante 28 días de seis xornais. 
Este tempo dividiuse de forma aleatoria en dous períodos diferentes de dúas semanas (14 días) cada un. Así pois, a primeira observación 
comprendeu desde o 9 ata o 22 de xullo de 2007 e a segunda, do 3 ao 16 de setembro de 2007. 

Dun universo total de 210 xornais de difusión e publicacións periódicas existentes en Galicia decidiuse escoller para o estudo os seis 
xornais de maior difusión de Galicia segundo o Estudio General de Medios (EGM) do ano 2006. Estes xornais son os seguintes: 

• La Voz de Galicia 

• Faro de Vigo 

• El Progreso de Lugo 

• El País 

• El Correo Gallego 

• La Región 
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Para a recollida de datos cuantitativa escolleuse a medida utilizada polos propios medios de comunicación, cuxa unidade mínima é o 
módulo e que segundo cada xornal ten unha medida concreta. Para o xornal El País o total de módulos por páxina é de 40 (cinco columnas 
de oito módulos cada unha), mentres que para o resto o número de módulos por páxina ascende a 50 (cinco columnas de dez módulos 
cada unha). 

A continuación presentamos os resultados globais acerca da distribución das linguas galega e castelá no conxunto dos seis medios de 
comunicación analizados. Como se pode comprobar, o galego ocupa o 6,5% da superficie total dos xornais. Se desagregamos este dato, 
observamos como a publicidade en lingua galega está presente nun 14,7% do espazo dos xornais, mentres que a porcentaxe relativa ás 
noticias se reduce ao 4,6%. 
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Gráfico 1. Distribución do galego e o castelán 
respecto ao conxunto do periódico e ao espazo 
ocupado pola publicidade e a información 
xornalística 

Base: seis primeiros periódicos con maior número de 
lectores/as en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Polo que respecta á presenza da lingua galega nos seis medios de comunicación estudados, podemos observar como o galego se atopa 
nunha clara situación de inferioridade con respecto ao castelán, con tan só un 6,5% do conxunto de toda a prensa. Se observamos os datos 
xornal a xornal, estes oscilan entre o 1,4% de El País e o 8,8% de El Progreso de Lugo.  
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Gráfico 2. Distribución do galego e o castelán no 
conxunto do periódico. Comparativa por medios 

Base: seis primeiros periódicos con maior número de 
lectores/as en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios)  

Fonte: Observatorio da Situación da lingua 

Usos lingüísticos na información 

Se manexamos os datos relativos unicamente á información xornalística, advertimos que a lingua galega ocupa un 4,6% do espazo total do 
xornal, de xeito que o 95,4% restante está destinado ao castelán. Por medios, El País só lle dedica ao galego un 1% do seu espazo de 
información, mentres que El Progreso presenta un 8,6%. 
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Gráfico 3. Distribución do galego e o castelán na 
información xornalística dos periódicos. 
Comparativa por medios  

Base: seis primeiros periódicos con maior número de 
lectores/as en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios)  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Ademais, tal e como se pode ver no gráfico que se reproduce a continuación, se analizamos cal é o xénero das noticias redactadas en 
lingua galega, observamos que máis da metade, concretamente un 53,2% da superficie en módulos, se corresponde con información, 
mentres que a opinión ocupa pouco máis da quinta parte, seguida dos servizos (12,2%), as entrevistas (11,2%) e, por último, o humor, cun 
2,9%. 
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Gráfico 4. Xénero das novas en galego. Conxunto 
de medios 

Base: seis primeiros periódicos con maior número de 
lectores/as en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios)  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega

En cambio, polo que respecta aos temas das novas escritas en galego, observamos que case un 44% pertence a cultura e educación. A 
ciencia e a tecnoloxía ocupan pouco máis dun 14%, mentres que o espazo das novas de contido político constitúe un 9%. Por baixo desta 
cifra sitúanse a axenda e os servizos (cun 7,1%), a economía (3,5%), a comunicación e a sociedade (2,3 e 2,2%, respectivamente) e os 
deportes, cun 1,3%. 
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Gráfico 5. Tema das noticias en galego. Conxunto 
de medios  

Base: seis primeiros periódicos con maior número de 
lectores/as en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Usos lingüísticos na publicidade 

No caso da publicidade, as cifras son máis favorables para o galego ca na información. Así pois, a publicidade representa un 14,7% de 
media no conxunto de toda a prensa. O medio que máis galego utiliza na publicidade é El Correo Gallego, con máis dun 22% do seu 
espazo. Non obstante, na outra banda atópase El País, con tan só un 3,3%. 
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Gráfico 6. Distribución do galego e o castelán na 
publicidade dos periódicos. Comparativa por 
medios 

Base: seis primeiros periódicos con maior número de 
lectores/as en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios)  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Unha vez observada a distribución das dúas linguas na publicidade dos xornais, é interesante observar que tipo de anunciantes son 
maioritarios nesa lingua. Como se pode ver no gráfico seguinte, son as empresas privadas e os particulares os que insiren maior cantidade 
de espazo en galego nos xornais analizados, cunha porcentaxe que chega ao 54%. Nesta porcentaxe está incluída a publicidade contratada 
por caixas de aforro de orixe galega, que contratan anuncios de gran tamaño e fan que esta porcentaxe alcance esa cifra tan elevada. En 
segundo e terceiro lugar, sitúanse as administracións autonómica e local, con diferenzas moi pouco significativas entre ambas (17,1 e 
16,9%). En cuarto lugar e xa cun 7,8% de espazo contratado en galego, atópanse outras institucións públicas galegas, entre as que 
incluímos as universidades, entre outras. Finalmente, as autopromocións, isto é, a publicidade do propio medio de comunicación, apenas 
representa un 3% e as necrolóxicas un 1,2%. Resulta obvio afirmar que esta distribución da publicidade por anunciantes é variable e 
depende da época do ano, así como da existencia de circunstancias particulares, como por exemplo, o período electoral, motivo polo que 
esta análise non se pode xeneralizar nin extrapolar a outros períodos do ano.  
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Gráfico 7. Tipoloxía do anunciante da publicidade 
en galego. Conxunto de medios 

Base: seis primeiros periódicos con maior número de 
lectores/as en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 
Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Conclusións 

Como conclusións definitivas de todo o dito neste apartado sobre a situación da lingua galega no ámbito dos medios de comunicación 
impresos, pódense extraer as seguintes: 

• A grandes trazos, o galego conta cunha presenza moi reducida na prensa impresa, cunha porcentaxe media do 6,5%. O case total 
monolingüismo en castelán, pois, é a característica máis salientable. Esta cifra contrasta coa competencia lingüística da cidadanía 
galega, que en máis dun 70% afirma ser capaz de ler en galego. A comprensión escrita, pois, non semella ser un obstáculo para o 
aumento de contidos en galego na prensa impresa. 

• A lingua galega está máis representada na publicidade ca nas noticias, o que quere dicir que son os anunciantes os que máis 
apostan pola lingua propia de Galicia, xa sexa por compromiso, diferenciación ou estratexia de mercado. 

• As diferenzas de uso do galego nos xornais de ámbito exclusivamente galego son lixeiras e non se perciben tendencias 
significativas en función da localidade en que se radica cada medio. 

• El País, único xornal estatal, sitúase, comparativamente, moi por debaixo dos xornais galegos, malia contar cunha edición para 
Galicia desde finais de 2006. 



17 
 Situación da lingua galega na sociedade. Resumo executivo 

 

• Con respecto á publicidade, se exceptuamos de novo El País, os cinco xornais restantes oscilan entre o 13,3% de El Progreso e o 
22,1% de El Correo Gallego. 

• La Voz de Galicia dedica máis dun 16% do seu espazo publicitario en galego a autopromocións, cifra significativa se a comparamos 
con outros xornais estudados, que en ningún caso lle dedican máis dun 1%. Non obstante, cómpre indicar que esta porcentaxe é 
moi variable no tempo e que neste caso se debe á promoción dun coleccionable do xornal. 

• As noticias en galego pertencen maioritariamente ao xénero informativo, seguido, a continuación, do xénero de opinión. 

• Polo que respecta aos temas que máis espazo en galego ocupan, atópase en primeiro lugar a cultura e a educación, mentres que 
as noticias de sucesos, deportes, sociedade ou economía teñen unha reducida representación. Este é un dato máis que nos 
confirma que o galego está aínda lonxe de vivir unha situación normalizada. 

• No conxunto de medios, obsérvase que as empresas privadas e os particulares son quen máis espazo en publicidade en lingua 
galega contratan, seguidas das diversas administracións públicas existentes en Galicia. A este respecto advírtese que son as caixas 
galegas as que contan con maior presenza, ao publicar anuncios de gran tamaño.  

• O aumento do uso do galego en publicacións con moitos anos de antigüidade revélase complicado, pero non así para a creación de 
novos medios, o que alberga esperanzas para o futuro da lingua galega neste campo. 

• Obsérvase que a presenza do galego na prensa escrita non ten parangón ningún coa situación do galego entre a poboación, de 
maneira que os falantes habituais de galego non atopan a necesaria correspondencia da súa lingua nun ámbito tan importante na 
nosa sociedade coma este. 

• A presenza de subvencións ofrece dificultades para a xestión e detéctase unha falta de control no cumprimento dos seus 
obxectivos. 

• A normalización lingüística producida nas dúas últimas décadas en moitos ámbitos parece ser allea aos medios de comunicación 
impresos, que poucas transformacións experimentaron en materia de lingua. 
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3. SUBÁMBITO DA RADIO 

Para recoller todos os datos necesarios, partimos dun total de seis emisoras de radio, que foron seleccionadas por constituíren as de maior 
audiencia na comunidade autónoma de Galicia de acordo co Estudio General de Medios (EGM) do ano 2006 e seren, pois, as máis 
representativas do consumo e da incidencia da radio entre a poboación galega. Estes medios son os que a continuación se relacionan: 

• Cadena SER 

• Radio Galega 

• Cadena COPE 

• Onda Cero 

• Radio Nacional de España 

• Radio Voz 

O período de recollida da información abrangueu os meses de outubro e novembro de 2007. 

Nesta observación manexamos os tres tipos de ámbitos existentes na programación das emisoras de radio: nacional, autonómico e 
local/comarcal. Todas as emisoras analizadas nesta observación contan con estes tres ámbitos, agás a Radio Galega e Radio Voz, que son 
emisoras exclusivamente de ámbito autonómico e local. Polo que respecta aos usos lingüísticos, na programación rexional e local, pode 
haber máis dunha lingua nun programa, pois pode depender dos colaboradores, das persoas entrevistadas ou doutros motivos. Nestes 
casos, manexamos o criterio do entrevistador e asignámoslle ao programa a lingua inicialmente empregada por este. Non obstante, a 
opción galego-castelán é usada nos casos en que se utilizan as dúas linguas indistintamente e é imposible adscribir o programa a unha soa. 
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Para este estudo recorremos á programación dun período de sete días (de luns a domingo), o que comprende un total de 168 horas e 
10080 minutos para cada medio. Nesta observación recóllese información para caracterizar cada un dos tres ámbitos territoriais existentes. 
As opcións de resposta para cada un dos programas de ámbito autonómico ou local/comarcal eran tres: galego, castelán e galego-castelán 

Usos lingüísticos na información 
A continuación amosamos os datos sobre os usos lingüísticos no conxunto da radio. Como se pode ver, o galego conta cunha presenza 
total do 20% do tempo da programación semanal completa, fronte ao 78% do castelán. O 2% restante correspóndese coa programación 
que manexa as dúas linguas. 
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Gráfico 8. Usos lingüísticos no conxunto da radio  

Base: seis primeiras emisoras de radio con maior 
audiencia en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega

No gráfico seguinte ofrécense os resultados dos usos lingüísticos nas seis emisoras. Se exceptuamos o caso da Radio Galega, que, como 
se sabe, ofrece a súa programación integramente en galego, o resto das emisoras amosa porcentaxes de presenza do galego inferiores ao 
5%. A Cadena SER é a emisora que máis galego utiliza na súa programación, seguida da Cadena COPE, Radio Nacional de España, Onda 
Cero e Radio Voz. Con respecto á porcentaxe de tempo en que se utilizan as dúas linguas, é Radio Voz a emisora coa cifra máis elevada 
(4,8%), seguida pola Cadena SER e Onda Cero coa mesma porcentaxe (3,5%) e pola Cadena COPE (0,5%). 
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Gráfico 9. Usos lingüísticos totais de cada unha 
das emisoras estudadas 

Base: seis primeiras emisoras de radio con maior 
audiencia en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio da Situación da lingua Galega

O gráfico que se reproduce a seguir introduce a variable da franxa horaria. Como se pode ver, non existen grandes diferenzas entre as oito 
franxas. O único dato destacable é a máis elevada presenza da lingua galega na terceira franxa, isto é, na do mediodía, que abrangue de 
12 a 15 horas. Nela o galego alcanza algo máis do 30%, e un 5,5% as dúas linguas. En moitas outras franxas, as cifras sitúanse entre o 
16,7 e o 17%, sen dúbida grazas á presenza no estudo da Radio Galega. A segunda franxa con maior presenza do galego é a vespertina, 
que comeza ás 19 e acaba ás 21 horas.  
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Gráfico 10. Usos lingüísticos totais de cada unha 
das emisoras estudadas por franxa horaria  

Base: seis primeiras emisoras de radio con maior 
audiencia en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio 

 

Análise por ámbitos 
O gráfico seguinte mostra a distribución das linguas galega e castelá no conxunto de emisións de ámbito autonómico das seis emisoras 
seleccionadas. Nel, algo máis do 55% da programación faise en galego, case un 43% en castelán e a porcentaxe restante (1,8%) en ambas 
as dúas linguas. 
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Gráfico 11. Usos lingüísticos no conxunto da 
radio no ámbito autonómico 

Base: seis primeiras emisoras de radio con maior 
audiencia en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Polo que respecta aos usos lingüísticos de cada emisora no ámbito autonómico, observamos en primeiro lugar que, á par da Radio Galega, 
Radio Nacional de España emite todas as súas desconexións para Galicia en galego. En segundo lugar, advertimos unha gran disparidade 
en canto ao uso do galego no resto das emisoras. Así pois, atopamos cifras que van desde o 2,7% de Radio Voz ata case o 50% da 
Cadena COPE. Entre os dous extremos, sitúanse en segunda posición a Cadena SER (13,6%) e en terceira Onda Cero (31,3%). En canto 
ao uso das dúas linguas destaca Onda Cero, cun 62,5% de emprego de galego e castelán. Noutras emisoras non existe programación con 
estas características ou esta é mínima, coma no caso de Radio Voz. 
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Gráfico 12. Usos lingüísticos no ámbito 
autonómico de cada unha das emisoras 
estudadas 

Base: seis primeiras emisoras de radio con maior 
audiencia en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

A continuación amosamos os datos correspondentes ás emisións de ámbito local. Como se pode ver, en comparación co ámbito 
autonómico, o galego ocupa unha presenza menor que descende ata o 30,3%. A porcentaxe de tempo en que se manifestou que se 
utilizaban as dúas linguas é do 23,9% e a do castelán ascende ao 45,7%. Polo tanto, o galego goza de mellor saúde nas emisións de 
ámbito autonómico ca local, probablemente debido á existencia de directrices ou criterios a favor do uso do galego. Na programación local, 
todo apunta a que existe unha maior liberdade na escolla de lingua e que son os locutores, polo tanto, os que deciden en que lingua 
desexan realizar as súas transmisións. 
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Gráfico 13. Usos lingüísticos no conxunto da 
radio no ámbito local 

Base: seis primeiras emisoras de radio con maior 
audiencia en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega

No caso da programación local de cada unha das emisoras estudadas, observamos como existe bastante desigualdade no que concirne ao 
emprego do galego. Onda Cero é a emisora que máis galego utiliza nas súas emisións locais, coa metade do tempo ocupado por esta 
lingua. O segundo posto correspóndelle á Cadena COPE, cun 38,7%, emisora seguida pola Cadena SER (33,5%) e, a moita distancia, por 
Radio Voz, con tan só un 3,1%. Por outra banda, a presenza de ambas as linguas ocupa un 9,3% na Cadena COPE, un 22,2% en Onda 
Cero, un 28,1% na Cadena SER e, finalmente, un 31,2% en Radio Voz. Non incluímos neste gráfico a emisora Radio Nacional de España, 
pois non ten programación local ningunha. 
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Gráfico 14. Usos lingüísticos no ámbito local de 
cada unha das emisoras estudadas 

Base: seis primeiras emisoras de radio con maior 
audiencia en Galicia segundo o EGM do ano 2006 
(Estudio General de Medios) 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega

Usos lingüísticos na publicidade 

Dentro da análise da presenza da lingua galega na radio, ademais da programación, o galego tamén se utiliza nas insercións publicitarias, 
con diferente presenza en función das radios e do seu ámbito de emisión. Para comezar, debemos constatar que unha emisora de radio 
que forma parte do noso estudo non ten publicidade ningunha. Trátase de Radio Nacional de España, emisora pública que dedica as 24 
horas exclusivamente a programación. Por outro lado, debemos ter en conta que a Radio Galega, á diferenza, como veremos, da Televisión 
de Galicia, presenta toda a súa publicidade integramente en galego, do mesmo xeito que a súa programación, como tivemos ocasión de 
abordar con anterioridade.  

Cómpre advertir que nesta observación solicitamos datos para un período dunha semana, o que pode implicar cambios substanciais en 
función da época do ano e doutras circunstancias, dada a gran variación da publicidade en función de multitude de factores. 
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Nas outras catro emisoras estudadas, en cambio, existe publicidade tanto en galego coma en castelán e unha gran diversidade de 
situacións lingüísticas. A xeito de exemplo, podemos destacar o caso da Cadena SER, emisora con maior audiencia de Galicia, que, 
segundo declaracións do responsable comercial, emite un 40% da publicidade en galego e un 60% en castelán, tanto de luns a venres, 
coma durante a fin de semana.  

Nesta emisora son as entidades públicas as que en maior medida contratan publicidade en lingua galega, cun 70%, fronte a un 30% de 
entidades privadas que aposta polo galego para a súa publicidade. De entre todos os grupos de anunciantes, destaca a Xunta de Galicia, 
que, cunha porcentaxe do 40%, ocupa o primeiro lugar na contratación de publicidade en galego. O segundo posto correspóndelles ás 
empresas privadas, cun 20%. A continuación, o 40% restante está dividido a partes iguais entre as autopromocións, concellos e 
deputacións, a Administración local e outras institucións públicas galegas.  

Polo que respecta á distribución da publicidade emitida pola Radio Galega, existe un claro predominio de entidades privadas entre os 
anunciantes, que supera o 80%. En canto ás entidades públicas, observamos que a Xunta de Galicia é a institución que máis publicidade 
contrata, seguida por outras institucións públicas galegas distintas da Administración local, que tan só representa un 1,54% do total da 
publicidade emitida por esta emisora de radio.   

Nas outras emisoras, tanto de ámbito rexional coma local, as porcentaxes de presenza dunha e doutra lingua flutúan considerablemente e, 
mentres nalgunhas predomina o galego, noutras é o castelán a lingua maioritaria, e noutras existe un equilibrio case total das dúas linguas. 
A situación, polo tanto, non parece homoxénea nas radios obxecto deste estudo. De todos os xeitos, o que parece claro é que a lingua da 
publicidade pouco ten que ver coa lingua da programación, pois debemos lembrar que o criterio lingüístico é unha escolla de cada 
anunciante, que é, á fin de contas, quen paga polo anuncio que desexa inserir.  

Polo tanto, non se poden facer xeneralizacións a este respecto, xa que existen oscilacións en función da época en que se analice a 
publicidade (dependendo dos meses, pode haber máis ou menos publicidade en galego) e, por conseguinte, sería preciso estudar un 
período de tempo o suficientemente amplo para obter uns datos significativos e representativos a este respecto.  

Conclusións 
As principais conclusións que se poden extraer dos usos lingüísticos na radio son as seguintes: 

• Existe unha presenza moi reducida do galego se consideramos a programación total ofrecida para Galicia. 

• As emisións de ámbito autonómico amosan unha maior vitalidade da lingua galega cás de ámbito local. 

• En termos xerais e exceptuando, loxicamente, a Radio Galega, que emite integramente en galego, non se aprecian diferenzas 
significativas entre as emisoras estudadas. 

• Non obstante o anterior, se nos detemos exclusivamente nas desconexións de ámbito autonómico, observamos que Radio Nacional 
de España realiza todas as súas emisións para Galicia en galego e que, a continuación, son a Cadena COPE e Onda Cero as que 
maior porcentaxe de galego mostran. No outro extremo atópanse Radio Voz e a Cadena SER. 
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• Polo que respecta ás emisións de ámbito local, é Onda Cero a que máis galego utiliza, seguida da Cadena COPE e da Cadena 
SER. O último posto ocúpao Radio Voz, con pouco máis dun 3% do espazo en galego. 

• Detéctase na radio un empobrecemento da calidade da lingua galega, especialmente no que a fonética e prosodia se refire. 

• Advírtese unha falta de correlación dos usos lingüísticos entre as emisoras con desconexións autonómicas e locais, pois as que 
máis galego usan no ámbito autonómico non se corresponden coas que máis o empregan no local. Isto pode deberse á falta de 
directrices de empresa a este respecto, que deixa a decisión de escolla de lingua en mans dos profesionais a cargo das emisoras 
locais. 

• É destacable a reducida presenza do galego en Radio Voz, tanto no ámbito autonómico coma no local, a pesar de tratarse dunha 
cadea exclusivamente de ámbito galego. 

• O feito de que non haxa máis emisoras en galego non pode atribuírse á falta de competencia lingüística da cidadanía, pois 
practicamente toda a poboación (un 98% exactamente) entende o galego e, por outro lado, constátase a boa aceptación social dos 
produtos radiofónicos e televisivos realizados en galego. 
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4. SUBÁMBITO DA TELEVISIÓN 

Neste subámbito da televisión, a observación ten como obxectivo analizar cal é a presenza da lingua galega nas canles de televisión que 
actualmente se poden ver en Galicia. Trátase dun total de sete canles, que relacionamos a continuación: 

• Antena 3 

• Tele 5 

• TVE 1 

• Cuatro 

• La Sexta 

• La 2 

• TVG 

Nestas sete canles observamos se existen desconexións para Galicia, no caso das canles de ámbito nacional, e, en caso afirmativo, en que 
lingua se fan esas desconexións. Polo que respecta á publicidade, estudamos se existen cortes publicitarios para Galicia e, así mesmo, 
cales son os usos lingüísticos neses cortes. 

Para alcanzar os obxectivos arriba expostos, utilizamos unha metodoloxía baseada na observación. Así pois, para analizar a presenza do 
galego na programación e na publicidade manexamos un período dunha semana durante os meses de novembro e decembro de 2007. A 
partir da observación, fixámonos, para o caso da publicidade, no anunciante, na duración do anuncio e, obviamente, na lingua do anuncio.  

Usos lingüísticos na programación 
Polo que respecta á programación en lingua galega na televisión, cómpre salientar que a Televisión de Galicia conta con programación 
íntegra en galego as 24 horas do día. Ademais, a primeira canle de Televisión Española emite de luns a venres, ás 14.00 horas, un 
informativo para Galicia en galego que conta cunha duración total de 25 minutos. Nas outras cadeas de televisión que forman parte deste 
estudo non existe na actualidade programación ningunha en galego. 
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Usos lingüísticos na publicidade 
Polo que respecta á publicidade en galego, debemos salientar a existencia de publicidade exclusivamente para Galicia nas seguintes 
canles: TVE 1, La 2, TVG e Antena 3. Polo tanto, constatamos que Tele 5, Cuatro e La Sexta non emiten publicidade só para Galicia, polo 
que non existe nestas canles anuncios en lingua galega. 

Na primeira canle de Televisión Española (TVE 1), existen nove cortes diarios de luns a venres, ademais de seis cortes durante a fin de 
semana (tres o sábado e tres o domingo). Na segunda canle (La 2), realízase un corte diario de luns a venres, aos que hai que sumar dous 
cortes o sábado e outros dous o domingo. No caso da canle privada Antena 3, existen seis cortes de luns a venres e cinco durante a fin de 
semana. 

No gráfico que reproducimos a continuación pódese ver a distribución de galego e castelán, así como doutras linguas, nas catro canles que 
emiten parte da súa publicidade en exclusiva para Galicia. Así pois, obsérvase que a porcentaxe de galego rolda o 60%. Antena 3 é a 
cadea con maior porcentaxe de galego (un 65,8%), mentres que a Televisión de Galicia apenas supera o 58% (un 58,2%, exactamente). 
Cómpre destacar a presenza de anuncios noutras linguas distintas do galego e do castelán (cun 6,2%) na Televisión de Galicia, 
especialmente inglés e francés. 
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Gráfico 15. Usos lingüísticos na publicidade das 
cadeas de televisión nas desconexións 
autonómicas ou de emisión autonómica  

Base: cadeas de televisión con desconexión 
autonómica de publicidade ou de emisión autonómica  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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Se atendemos ao tipo de anunciantes que contratan publicidade en lingua galega, observamos que na Televisión de Galicia son as 
empresas privadas as que máis publicidade contratan (cun 71,1%), seguida das autopromocións, que alcanzan o 14,8%. En cambio, nas 
outras tres canles observadas, a Xunta de Galicia é a principal anunciante, coas seguintes porcentaxes: 48,5% en TVE 1, 52,9% en Antena 
3 e 56% en La 2. Na Televisión de Galicia, en cambio, a Xunta só supón un 6,4% do tempo da publicidade emitida. Nas canles de ámbito 
nacional, a publicidade contratada polas empresas ascende a un 45% en Antena 3 e queda no 37,1 e o 36,5% en La 2 e TVE 1, 
respectivamente.  
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Gráfico 16. Anunciantes na publicidade en lingua 
galega das cadeas de televisión nas 
desconexións autonómicas ou de emisión 
autonómica  

Base: cadeas de televisión con desconexión 
autonómica de publicidade ou de emisión autonómica  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

 

Conclusións 
As principais conclusións que se desprenden do analizado neste subámbito dos usos lingüísticos na televisión son as seguintes: 

• Con excepción da canle pública galega (TVG), a programación exclusivamente para Galicia nas canles de ámbito nacional é 
mínima e redúcese a un informativo diario de 25 minutos de duración na primeira cadea de Televisión Española. Polo tanto, o uso 
da lingua galega na información circunscríbese na actualidade ás canles públicas. 
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• A publicidade, non obstante, conta con maior presenza da lingua galega cá programación, posto que canles que non emiten 
programación ningunha si dedican algúns pequenos espazos á publicidade para Galicia. Estes son os casos da segunda canle de 
Televisión Española e de Antena 3. 

• A única cadea de televisión privada con algunha desconexión para Galicia, aínda que unicamente de publicidade, é Antena 3. O 
resto das canles privadas, pois, non teñen desconexións rexionais para a nosa comunidade na actualidade. 

• Antena 3 é a canle que, proporcionalmente, máis tempo de publicidade en galego emite. 

• Constátase que a Xunta de Galicia e a Administración local galega utilizan exclusivamente o galego para a publicidade que emiten 
en televisión. No caso da Administración Xeral do Estado, existe publicidade en ambas as dúas linguas, aínda que predomina o 
castelán. 

• Polo que respecta ás autopromocións, a Televisión de Galicia é a única canle que as fai sempre en galego, mentres que nas outras 
cadeas se utiliza sempre o castelán.  

• Entre as empresas privadas existe un claro predominio do castelán nas dúas canles de Televisión Española e en Antena 3. Así e 
todo, na Televisión de Galicia a porcentaxe de tempo dedicado á lingua galega é superior ao castelán. 
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5. PROPOSTA DUN SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS PARA O ÁMBITO 
DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A continuación presentamos a proposta do sistema de indicadores para o ámbito dos medios de comunicación. Este sistema de indicadores 
está baseado no Sistema d’indicadors lingüístics empregado pola Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya e ten como 
obxectivo establecer un punto de partida que sirva para coñecer a situación actual da lingua galega nos medios de comunicación, neste 
caso, e, así mesmo, poder realizar comparacións futuras. 

Para estes indicadores consideramos unicamente os medios analizados en cada un dos subámbitos: seis xornais, seis emisoras de radio e 
sete canles de televisión. Como se pode ver na táboa que reproducimos neste apartado, a oferta existente en galego para cada un dos tres 
subámbitos observados neste estudo é baixa. A oferta expresa a porcentaxe total de galego existente para cada un dos subámbitos, 
extraída a partir de todos os xornais, radios e canles de televisión analizados.  

Polo que respecta á audiencia e á difusión, para calcular estes datos partimos do Estudio General de Medios (EGM) do ano 2006, de onde 
obtemos as cifras para prensa e radio. Deste xeito, ponderamos os valores de lectores/oíntes e multiplicámolos pola porcentaxe de galego 
de cada un dos medios analizados.  

En canto ao consumo declarado, o dato reflectido na táboa procede da enquisa do ámbito da cidadanía realizada para o Observatorio da 
Situación da Lingua Galega no ano 2007. A pregunta que se formulaba para coñecer este consumo era a seguinte: ¿Aproximadamente, de 
cada 10 horas de televisión/radio/prensa, cantas son en galego, en castelán ou noutras linguas? Como se pode ver, mediante esta pregunta 
obtíñanse datos sobre o consumo dos medios de comunicación en galego da cidadanía de Galicia. 

Unha vez explicadas as variables utilizadas, en canto á oferta, salienta especialmente o caso da prensa, que presenta a cifra máis reducida 
dos tres subámbitos. Nos casos da radio e da televisión, con valores do 20 e do 14,5%, respectivamente, cómpre destacar que, tanto nun 
coma noutro, están incluídas unha emisora e unha canle de televisión con programación integramente en galego. Trátase da Radio Galega 
e da Televisión de Galicia, que son as que contribúen, principalmente no caso da televisión, a obter as cifras que se alcanzan. 
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Presenza do galego (%) Oferta Audiencia/Difusión Consumo declarado 

Prensa impresa 4,6 4,4 11,4 

Radio 20,0 28,3 29,6 

Televisión 14,5 - 34,3 

Táboa 1. Proposta dun sistema de indicadores para o ámbito dos medios de comunicación 

 

Polo que respecta á difusión, no caso da prensa impresa constatamos que a difusión é moi similar á oferta de lingua galega. En relación coa 
radio, observamos as porcentaxes máis elevadas en canto á oferta en lingua galega, así como na súa difusión (28,3%). Non obstante, o 
consumo declarado deste medio de comunicación en lingua galega queda no 29,6%, por debaixo, como se pode ver, do de televisión. 
Observamos que, en xeral, as porcentaxes da audiencia ou difusión van bastante en paralelo coa oferta existente en cada un dos 
subámbitos. 

En televisión observamos unha oferta do 14,5%, debida, case en exclusiva, ás emisións da Televisión de Galicia. O consumo deste medio 
de comunicación en lingua galega, como se pode observar, é o máis elevado dos tres subámbitos. Trátase este do medio de comunicación 
máis utilizado de todos pola poboación galega, motivo polo que non sorprende o 34,3% do consumo declarado en galego, malia que a 
oferta de televisión en lingua galega é inferior á da radio, posto que neste estudo non están incluídas as televisións locais, que si contan con 
algunha presenza de lingua galega.  

Con este sistema de indicadores que acabamos de describir preténdese establecer un punto de partida para coñecer a situación da lingua 
galega nos medios de comunicación. Así mesmo, este sistema constitúe un punto de partida para, nun futuro, poder realizar comparacións 
e observar a evolución do galego nos medios de comunicación.  
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6. CONCLUSIÓNS FINAIS 

Relaciónanse a continuación as principais conclusións que se poden extraer da análise da situación da lingua galega no ámbito dos medios 
de comunicación: 

• O trazo máis salientable amosa unha presenza moi reducida do galego nos medios de comunicación en xeral, o que se traduce en 
case un monolingüismo en castelán e, polo tanto, nun gran desequilibrio nos usos lingüísticos. 

• O galego nos medios de comunicación non atopa a correspondencia que sería de esperar dunha sociedade con alta presenza da 
lingua galega en termos xerais. 

• No caso da prensa, a porcentaxe de lingua galega, tanto nas noticias coma na publicidade, é moi reducida e non chega ao 10% de 
superficie en ningún dos xornais analizados. Cabe salientar que, proporcionalmente, é superior a presenza do galego na 
publicidade ca nas noticias. 

• A grandes trazos, a lingua galega na radio está presente nun 20% das emisións, fronte a un uso maioritario do castelán. Nesta 
porcentaxe inflúe significativamente o feito de contarmos na nosa análise coa Radio Galega, que emite a súa programación 
integramente en galego. No resto das emisoras observadas, non se aprecian diferenzas significativas entre elas. 

• Polo que respecta á televisión, constátase a practicamente inexistente presenza de programación en galego nas canles de 
televisión de ámbito nacional, así como o nulo uso que desta lingua fan as cadeas privadas. Na publicidade emitida exclusivamente 
para Galicia constatamos que o galego ocupa unha posición maioritaria con relación ao castelán, pois en todas as canles o galego 
supera o 58%.  

• As empresas de comunicación están máis preocupadas pola súa propia supervivencia e polas novas tecnoloxías ca pola lingua 
galega, o que pode explicar a feble presenza desta lingua.  

• Detéctase, en xeral, unha falta de competencia lingüística e un empobrecemento da calidade da lingua, tanto oralmente coma por 
escrito, en especial entre os profesionais máis novos. 

• Os tres subámbitos analizados deixan patente que a normalización lingüística aínda é unha tarefa pendente e que o galego non 
amosa a madurez necesaria para que os galegos que así o desexen poidan ter ao seu alcance medios de calidade, modernos e 
actuais na súa lingua. Así pois, en xeral, os medios de comunicación parecen vivir alleos ás transformacións acontecidas noutros 
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ámbitos no que respecta á lingua galega, pois a presenza desta lingua continúa a ser moi minoritaria en comparación co castelán, 
de maneira que semella que pouco se avanzou en materia de normalización lingüística neste campo. 

• Como punto positivo, cómpre destacar que non existe freo ningún para o desenvolvemento da lingua neste ámbito polo que 
respecta á competencia lingüística da cidadanía, pois os estudos amosan unha elevada capacidade de comprensión oral e escrita 
desta lingua. 



 

 



 

 

 


