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1. Contexto e accións xerais

1. Contexto e accións xerais

O presente documento supón o terceiro informe trimestral de actividade. 

As actividades que ProLingua xerou fóra da rede foron as seguintes:

a) O 1 de abril membros da Cerna celebraron unha xuntanza coa responsable 
de  Lingua  e  co  responsable  dos  Movementos  Sociais  de  Anova  Irmandade 
Nacionalista Galega, a iniciativa desta organización política, para lles explicar o 
posicionamento  lingüístico  de  ProLingua  e  o  seu  carácter  totalmente 
apartidario e explicarlles tamén as principais accións que realizou desde o seu 
nacemento e as que está a desenvolver.

b) Colaboración coa xornalista sueca Kerstin Gustafsson Figueroa no programa 
sobre a situación das linguas oficiais españolas para a Televisión Nacional de 
Educación en Suecia que se vai emitir despois do verán. A xornalista contactou 
coa Cerna de ProLingua para lle explicar o seu proxecto e recadar axuda para o 
traballo de campo en Galicia, que consistía basicamente en entrevistas a xente 
mariñeira e a pacientes dun hospital e á vez obter información xeral sobre a 
situación das linguas en Galicia. 

Un membro da Cerna acompañou a Kerstin Gustafsson o día 15 de abril á vila 
arousá  de  Cambados,  onde  se  entrevistou  con  varias  atadoras  mentres 
reparaban aparellos no porto, cun mariñeiro no Pósito e cunha mariscadora. 
Preguntoulles sobre a súa vida laboral e sobre o significado do galego, que as 
persoas entrevistadas usan na actividade diaria, e tamén en que contextos usan 
o castelán. A seguir entrevistou o membro da Cerna para coñecer con detalle a 
situación da problemática lingüística en Galicia, historia e actualidade.

O día 16 Kerstin Gustafsson foi  a Lugo para entrevistarse co doutor Pardo, 
membro da Irmandade Sanitaria Galega, e mais cos seus pacientes do centro de 
saúde de Nadela, en Lugo.



c) A comezos de maio varios membros da plataforma asistiron a unha reunión 
en  Compostela  co  obxecto  de  establecer  unha  folla  de  ruta  e  de  consenso 
lingüístico que poder trasladar ás autoridades políticas de distinto signo para a 
súa aceptación e  cumprimento.  Non obstante,  tal  documento non chegou a 
definirse sobre o papel e a idea quedou en auga de ovos.

No campo virtual foron varios os paus que se tocaron;

a) Elaborouse e publicouse un informe de actividade do Valedor do Pobo en 
2012, no que concluímos:  «A lingua ocupa un escaso lugar non só dentro do 
informe, senón tamén na área no que o noso idioma está tratado. Máis aínda, 
dentro da política  lingüística  abórdanse temas que nada teñen que ver coa 
defensa da lingua, como as reclamacións presentadas sobre convalidacións cos 
niveis  do  CELGA.  Chama poderosamente  a  atención  que seguen  existindo 
cidadáns  que  senten  conculcados  os  seus  dereitos  por  non atoparen  algún 
documento en castelán.  Se cadra non resulte demasiado arriscado supoñer 
que o descoñecemento evidente que a cidadanía ten desta institución e,  en 
consecuencia,  a  pouca  utilidade  que  se  lle  concede  estea,  en  boa  parte, 
motivada polo que podería parecer escaso interese do propio organismo en se 
dar a coñecer o suficiente entre as xentes do común.»

O trimestre pasado fixérase o propio en relación coa actividade que o valedor 
levara a cabo en 2011.

b) Abriuse unha rolda de comunicación coas persoas socias a través do Google 
Groups e principiouse unha campaña informativa de captación de novos 
socios. Para iso, habilitouse unha folla de domiciliación que chega con cubrir e 
remitir ao enderezo indicado para se dar de alta na asociación.

2. Comunicación e difusión na rede

a) Voces

Houbo un total de 13 entradas en Voces,  9 delas asinadas por 6 persoas distintas, e as 

outras 3 de contidos xenéricos ou co selo de ProLingua.

b) Noticias

Soamente se redactaron 11 noticias directamente na páxina web. Optouse por compartir,  

rechiar  e  redirixir  dende as redes  sociais,  onde as entradas  no taboleiro  da asociación 

ascenden a máis de 80.

http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/informe-valedor-lingua-2012-prolingua.original.pdf
http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/informe-valedor-lingua-2012-prolingua.original.pdf
http://prolinguagalega.org/noticias/noticias-anteriores/category/noticia
http://prolinguagalega.org/voces
http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/folladomiciliacion20.original.pdf
http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/o-valedor-do-pobo-2011-prolingua.original.pdf
http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/o-valedor-do-pobo-2011-prolingua.original.pdf


c) Estatística xeral

Para facilitar a comprensión das gráficas, inclúense comparativas cos números nos que se 

movía a asociación hai tres e seis meses, respectivamente.

En Facebook houbo algo máis de 100 novos gústames neste trimestre. Polo demais, sen 

grandes novidades. Non así no Twitter, onde seguen a aumentar os seguidores de maneira 

moi notable:



Canto as entradas máis difundidas, son estas:







O seguinte cadro multicolor indica as visitas segundo Dinahosting.  E por baixo figura 

unha táboa tirada de Google Analytics na que se detallan as fontes de procedencia.
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