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1. INTRODUCIÓN
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 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 (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. Trátase do resumo executivo dun traballo
máis longo que dá a coñecer a situación do galego no conxunto deste sector en Galicia, e que inclúe datos sobre cales son os
coñecementos, os usos, as opinións e as actitudes nas asociacións e entidades deportivas en relación coa lingua. Xa 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 no tecido asociativo.
A captura da información para este ámbito fíxose mediante o emprego de dúas ferramentas: de xeito cuantitativo, a través de 760 enquisas
realizadas ás asociacións e entidades deportivas rexistradas en Galicia a xullo de 2007; de xeito cualitativo, grazas aos paneis de escoita,
reunións ás que asistiron representantes de diferentes colectivos dos devanditos subámbitos co fin de opinar sobre diversos temas
relacionados cos usos lingüísticos do tecido asociativo.

Finalmente, completouse o traballo co cálculo duns 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.
A través deste informe preténdese un achegamento á situación actual dos usos lingüísticos no tecido asociativo da sociedade e das
necesidades que requiren os seus axentes. En definitiva, a finalidade formulada é a de poder levar a cabo actuacións focalizadas nos eidos
onde sexa máis necesario e mediante as accións máis axeitadas.
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2. FICHA TÉCNICA
UNIVERSO: distinguiremos dous universos, un para cada subámbito:



Asociacións: entidades integradas no Rexistro de Asociacións de Galicia en xullo de 2007 (24.548).
Entidades deportivas: organizacións recollidas no rexistro da Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia en xullo de 2007
(7.824).

Tipo de enquisa: enquisa telefónica asistida por ordenador.
Realización do traballo de campo: do 23 de xullo ao 10 de outubro de 2007.
Distribución teórica da mostra nos diferentes subámbitos e erro mostral asociado:
Subámbito

Universo

Mostra

Erro mostral

Asociacións

24.548

375

5,12%

Entidades deportivas

7.824

385

4,97%

Situación da lingua galega
na sociedade
Observación no ámbito do tecido asociativo

Subámbito das asociacións
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3. SUBÁMBITO DAS ASOCIACIÓNS
Usos lingüísticos
Iniciamos a análise da situación da lingua galega nas asociacións mediante a observación dos seus usos lingüísticos, tanto no seu nivel oral
como escrito. Neste sentido, observamos que, en liñas xerais, as asociacións de Galicia empregan maioritariamente o galego.
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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

50%

Castelán

72,1%

72,4%

72,2%

25%

66,9%

75,1%

Correo
electrónico

Publicacións
periódicas e
non periódicas

0%
Escritos a
Conversas co
Atención
presencial e público xeral e usuarios/as…
telefónica provedores/as

Galego

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 entidades situadas nos núcleos de poboación de menos de 50.000 habitantes o galego é máis habitual que nas localizadas nas sete
grandes cidades de Galicia.
No que aos elementos de identificación corporativa se refire, o uso do galego é igualmente maioritario, con cifras superiores ao 74%.

Gráfico 2. Usos lingüísticos nos elementos de
identificación corporativa para o exterior
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Base: asociacións de Galicia
Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega
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Nas restantes ferramentas de imaxe corporativa, como a páxina web, a rotulación ou o nome da asociación no papel de carta, a lingua
galega acada porcentaxes de uso superiores ao 61%. O único elemento de comunicación exterior no que as asociacións de Galicia
empregan en maior medida o castelán é o contestador automático, que representa o 48,2%, fronte ao 40,7% do galego.
En canto á documentación escrita empregada con carácter interno, o galego segue a ser a lingua máis habitual nas asociacións, agás para
a aplicación informática habitual.
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Gráfico 3. Usos lingüísticos na documentación
interna
Base: asociacións de Galicia
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Polo que se refire á dinámica nas comunicacións orais, tanto nos distintos grupos de persoal como nas reunións internas, o galego fálase
case tres veces máis que o castelán. No último punto observado neste apartado, a lingua empregada polo equipo directivo nas súas
comunicacións exteriores cos medios de comunicación e outras entidades segue a ser maioritariamente o galego, aínda que con cotas
inferiores ás dos restantes grupos. Esta última cuestión é a que se reflicte no gráfico seguinte como “contactos exteriores”.
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Gráfico 4. Usos lingüísticos nas comunicacións orais
internas
Base: asociacións de Galicia
Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega
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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%. Por outra banda, se distinguimos entre as
organizacións 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.

Normas e criterios de uso lingüístico
Neste capítulo hai que destacar que na maioría dos casos as asociacións non aplican norma ningunha que especifique que lingua usar nas
comunicacións orais ou escritas, tal e como se pode ver no seguinte gráfico.
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Gráfico 5. Existencia de criterios, regras ou
normas que especifican que lingua usar
Base: asociacións de Galicia
Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega
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Noutros aspectos, as asociacións de Galicia tampouco realizan un intenso labor de promoción da lingua, como así o demostra o feito de que
tan só o 6,9% delas valora o galego na contratación do persoal ou que o 1,6% incentiva a súa formación. As áreas en que parece haber
unha maior implicación das organizacións asociativas son a posta a disposición de ferramentas de uso lingüístico e o persoal dedicado a
normalización, que acadan unhas cotas de representatividade do 34,1% e do 16%, respectivamente.

Opinións e actitudes lingüísticas
En liñas xerais, as asociacións galegas non amosan un especial interese polas actividades de promoción da lingua. No entanto, as
ferramentas lingüísticas e a formación son os instrumentos considerados de maior utilidade á hora de apoiar o uso do galego.

Gráfico 6. 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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En canto ás ferramentas lingüísticas postas a disposición das asociacións, os dicionarios, os correctores ortográficos e os tradutores
automáticos son as mellor valoradas, á vez que as máis utilizadas. Por outra banda, no referente aos recursos e axudas específicos da
Xunta de Galicia, o 75,2% afirma non utilizalos e o 70,6% descoñéceos. As entidades que empregan e coñecen en maior medida as
ferramentas da Administración son as comprendidas no grupo “outras”, seguidas das educativas.
Nunha análise do panorama actual e futuro da lingua galega nas asociacións, a maioría entrevistada (60,5%) opina que o uso desta se
mantivo nos mesmos niveis dende hai cinco anos e máis do 80% non prevé que haxa cambios substanciais no futuro a curto ou medio
prazo. Isto débese, segundo as opinións recollidas, á falta de incentivos que respondan de maneira axeitada ás necesidades das
asociacións. Malia que non existen grandes diferenzas segundo o tipo de entidade, as de carácter máis urbano amósanse máis optimistas:
o 30% delas considera que o galego “aumentou” ou “aumentou moito”.
En relación coa percepción que as persoas enquisadas teñen respecto da utilización do galego no seu ámbito de actuación, o 67,8% estima
que se emprega “bastante” ou “moito”, fronte ao 14,7% que cre que se emprega “nada” ou “pouco”.
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Gráfico 7. Uso do galego nas asociacións
galegas
Base: asociacións de Galicia
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Competencias lingüísticas
En opinión dos responsables das asociacións galegas enquisados, as maiores dificultades respecto da lingua preséntanse na escritura,
mentres que o persoal adoita ter un maior nivel nas competencias pasivas (comprensión oral e escrita).
Non obstante, en todos os grupos de persoal considerados na análise, a porcentaxe de persoas que ten os coñecementos axeitados para o
posto de traballo que desenvolven é superior ao 84%.

Conclusións do subámbito de asociacións
As principais conclusións que se derivan da observación realizada no subámbito de asociacións de Galicia son as seguintes:
•
•
•

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.

TECIDO ASOCIATIVO
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4. SUBÁMBITO DAS ENTIDADES DEPORTIVAS
Usos lingüísticos
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.
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Gráfico 8. 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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Se temos en conta a clasificación por modalidades, as organizacións máis galegofalantes son, entre as enquisadas, as de tiro, e as que
máis escriben en galego, as de atletismo.
Nos seus elementos de identificación corporativa, as organizacións deportivas empregan maioritariamente o galego, tal e como se reflicte
no gráfico seguinte.
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Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega

50%
25%

Gráfico 9. Usos lingüísticos nos elementos de
identificación corporativa para o exterior

59,1%

65,6%

67,4%

Castelán
Galego

0%
Modelo de fax, papel de Catálogos, trípticos, etc.
carta, tarxetas de
visita, cabeceiras, pés de
páxina, etc.

Publicidade

Das entidades enquisadas que contan con páxina web, o 53,1% tena só en galego e o 33,4% escolle a opción bilingüe, polo que
constatamos que tamén neste punto o galego segue a ser a lingua predominante. Na rotulación e no nome da organización no papel de
carta as cifras de utilización do galego superan as de castelán, malia que as súas cotas de representatividade se sitúan arredor do 45%,
inferiores ás observadas noutros eidos. Neste ámbito, as organizacións dedicadas aos deportes acuáticos e as localizadas no rural (menos
de 50.000 habitantes) son as máis dinámicas a prol da lingua galega.
En todos os seus documentos de uso interno as entidades deportivas enquisadas empregan maioritariamente o galego, agás na aplicación
informática habitual. Cómpre destacar 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, aínda 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 10. Usos lingüísticos na documentación
interna
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O último punto abordado en relación cos usos lingüísticos nas entidades deportivas fai referencia á lingua en que habitualmente falan os
distintos grupos de traballadores/as, así como a utilizada nas súas reunións internas. Observamos que en todos eles o nivel de uso do
galego é superior ao do castelán, agás para o persoal subalterno. O galego tamén é a lingua maioritaria, cunha porcentaxe do 65%, nas
comunicacións exteriores do equipo directivo cos medios de comunicación, entidades e provedores.
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Normas e criterios de uso lingüístico
Nas entidades deportivas de Galicia a aplicación de normas de uso lingüístico é practicamente inexistente.
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Respecto doutros criterios que se tiveron en conta á hora da análise, as organizacións amósanse máis dinámicas. Malia que ningunha
entidade incentiva a formación en galego, un 15,3% delas conta con ferramentas lingüísticas e o 6% ten 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
normalización lingüística.
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 e en ningún caso como requisito imprescindible.

Opinións e actitudes lingüísticas
Aínda que as entidades deportivas non amosaron, en liñas xerais, unha opinión clara respecto dos instrumentos máis útiles na promoción
da lingua, estiman que as ferramentas lingüísticas e a motivación poden ser as máis axeitadas para o seu ámbito de actuación.
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Gráfico 13. 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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As ferramentas lingüísticas que as entidades deportivas consideran de maior utilidade e á súa vez as máis empregadas son, como no caso
das asociacións, os dicionarios, os correctores ortográficos e os tradutores automáticos. Unicamente o 10,7% das organizacións enquisadas
confirmou utilizar os recursos e axudas da Xunta de Galicia e, do 88,3% que non o fai, un 24,7% polo menos coñéceos.
No referente á percepción que os representantes das entidades deportivas teñen respecto ao uso actual da lingua galega no seu contorno,
o 61% coida que segue igual a hai cinco anos e non se prevé un aumento a curto ou a medio prazo. O persoal máis optimista é o das
entidades de atletismo, que estima, nun 58%, que o uso do galego aumentou.
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. Xeograficamente, un 71,1% das entidades das pequenas poboacións declara que
emprega “bastante” ou “moito” o galego, mentres que esa porcentaxe chega tan só ao 35,4% nas grandes cidades.
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Neste punto, as principais conclusións son:
•

O 31,7% da poboación enquisada considera que é na escritura onde se presentan as maiores dificultades no uso do galego.

•

En todos os grupos, a porcentaxe de persoal con coñecementos idóneos de galego para o seu posto de traballo é superior ao 80%,
pero destaca o persoal administrativo, que nun 90,9% está capacitado nesta área para as tarefas que desempeña na entidade.

Conclusións do subámbito das entidades deportivas
As principais conclusións que se derivan da análise realizada para as entidades deportivas de Galicia son as seguintes:
•
•

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 en
opinión dos responsables das entidades preséntanse 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. PROPOSTA DUN SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS PARA O TECIDO
ASOCIATIVO
O sistema de indicadores de normalización lingüística (INL) que se propón para o ámbito asociativo establécese como un instrumento de
medida da situación lingüística das diferentes organizacións que o integran, tanto ao longo do tempo como entre eles. En definitiva, para o
tecido asociativo consta dun total de dous indicadores, un por cada subámbito, agrupados en seis factores, cada un cun peso distinto no
INL, ponderado 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
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.

Así, a gráfica comparativa dos INL do tecido asociativo é a seguinte:
100
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O tecido asociativo presenta un nivel medio de uso do galego, xa que nos dous subámbitos analizados os INL sitúanse en cotas algo
superiores aos 50 puntos. Observamos que os índices 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.
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.
TECIDO ASOCIATIVO

30

31
Situación da lingua galega na sociedade. Resumo executivo
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 crecente implicación, 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 estarían 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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6. CONCLUSIÓNS FINAIS
Este documento pretendía ser un resumo que recompilase os aspectos máis relevantes do informe sobre a situación da lingua galega no
ámbito do tecido asociativo. 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 obter unha idea xeral de cal é a situación actual do galego e do
castelán no tecido asociativo de Galicia. Así, como conclusións definitivas de todo o dito pódense extraer as seguintes:
•
•
•
•

•

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.
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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