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1. Introdución

Na asemblea  xeral  de setembro1,  un dos  acordos que se  tomou foi  a  elaboración dun 
informe trimestral onde se recollesen e se explicasen as actividades realizadas. Era esta 
unha necesidade que xa se tratara repetidas veces, na rolda xeral e nas reunións da Cerna.  
Cumprindo ese mandato, velaquí o primeiro informe trimestral de actividades desta nova 
etapa de ProLingua. Por tratarse precisamente do primeiro que realizamos en ProLingua, 
non  cinguiremos  o  formato  ao  que  se  supón  é  ortodoxia  nun  documento  de  tipo 
memorístico. Ademais, deterémonos nalgúns puntos para os compararmos coa actividade 
previa, é dicir, a que abrangue un período de 3 anos longos, pois foi a comezos de 2009 
cando se sentaron as bases da plataforma.

Ao primeiro queremos destacar a decidida aposta pola comunicación virtual da asociación 
—sempre coa vista posta nas xeracións de falantes máis novas—, algo  que a partir da 
asemblea  de  setembro  de  2012  a  nova  coordinadora  decidiu  pór  en  práctica  e  cuxos 
resultados  comezan  a  notarse.  Consideramos  fundamental  artellar  unha  estrutura  de 
comunicación sólida a través dos instrumentos que permite a internet e especialmente as 
redes sociais;  polo tanto, neste informe de actividade do 4º trimestre de 2012 daremos 
conta con datos dos cambios habidos a este respecto.

Por outra banda, é —xa o era— un esteo de noso a creación de discurso, de aí que se abrise 
o espazo denominado Voces, que serve de tribuna a diversos socios e simpatizantes para, 
en condición de tales,  exporen os seus argumentos e visións sobre temas relacionados, 
directa ou indirectamente, coa lingua galega.

Cabe sinalar que a nova Cerna, a cal tras a recente renovación e unha vez aceptadas as 
renuncias de Ana Acuña e Anxos Sobriño, conta con 5 novos rostros —Paco Martín, Fran 
Pérez  Lorenzo,  Xavier  Senín,  Marga  Tojo  e  Malores  Villanueva—  dun  total  de  15, 
acompañou a  candidatura  dunha proposta  de  plan  de  acción  pensada  a  longo  prazo, 

1 Na asemblea celebrada en Teo o 15 de setembro leuse este informe elaborado pola anterior Cerna.

http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/informe-%C3%A1-asemblea-de-pl-setembro.original.pdf


concretamente até 2015, ano previsto para a segunda renovación do que dalgunha maneira 
vén sendo o órgano non tanto de dirección como de coordinación.

No pasado trimestre,  dedicado eminentemente a modificar as dinámicas de traballo en 
rede,  fixemos  de  forma  paralela  unha  aproximación  e  toma  de  contacto  co Òmnium 
Cultural catalán. Tamén disto daremos conta aquí.

Máis adiante, explicaremos os motivos polos que cremos que algunhas seccións da páxina 
web non acabaron de funcionar como nos gustaría, concretamente Mapas e Observatorio, 
e informaremos das accións que levaremos a cabo coa intención de solucionalo.

Despois  están  os  temas  burocráticos  ou  de  funcionamento  interno  da  asociación,  que 
simplemente mencionaremos, pois son tarefas rutineiras ou pouco relevantes para os máis 
dos  lectores:  elaboración  do  documento  para  as  domiciliacións  bancarias das  cotas, 
inclusión de novas ligazóns na lapela  Servizos da páxina (e dun banner na portada que 
redirecciona a  Navega En Galego), reestruturación da rolda xeral en Google Groups así 
como  redacción  dunhas  normas  que  rexerán  a  partir  da  súa  reapertura,  xuntanza 
presencial da Cerna en Compostela o pasado 24 de decembro de 2012 co gallo de pór en 
común as experiencias do último trimestre e delimitar as actuacións previstas para o ano 
entrante e, probablemente o máis importante, principiarmos a elaboración dun documento 
relacionado coa actividade do Valedor do Pobo ao longo do último ano, que publicaremos 
a finais deste mesmo mes de xaneiro ou como tarde no primeiros días de febreiro.

2. Comunicación e difusión en rede

a) Noticias

A contar desde o 15 de setembro de 2012 e até o final de ano, é dicir, tres meses e medio,  
creamos contidos na nosa páxina web que tiramos de diversas fontes: xornais, institucións 
e entidades gobernamentais,  outras plataformas en prol da lingua, blogs particulares e 
portais relacionados co ensino. Xeramos por volta de 120 noticias, é dicir, algo máis dunha 
por día. Todas elas son consultables na lapela Noticias do noso sitio web.

b) Voces

A sección  Voces naceu para acoller un amplo abano de opinións e análises escritas  por 
membros e simpatizantes da plataforma. Desde que comezou a funcionar,  ademais do 
chamamento inicial, publicáronse un total de 15 colaboracións, asinadas por unha ducia de 
persoas  distintas.  Cremos na  potencialidade  desta  sección  e  agardamos  incrementar  o 
número e a pluralidade de persoas colaboradoras.

c) Comunicados propios

Recompilados  dentro  da  sección  Voces,  no  pasado  trimestre  houbo  5  comunicados 

http://www.prolinguagalega.org/voces
http://www.prolinguagalega.org/noticias
http://navegaengalego.blogspot.com.es/
http://www.prolinguagalega.org/servizos
http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/folladomiciliacion20.original.pdf


emitidos ben en nome de ProLingua ou ben no da Cerna de ProLingua. Chamámoslles 
comunicados, mais stricto sensu non son tal: o primeiro, datado o 24 de setembro, foi unha 
resposta  a  unha  pregunta  dunha  simpatizante  da  plataforma  que  se  interesaba  polos 
dereitos  lingüísticos  dos  galegofalantes,  resposta  que  titulamos  Sempre  podemos  usar  o  
galego. Máis tarde, xa en outubro, chegou un comunicado, este si, en apoio dos procesados do  
8 de febreiro de 2009, e a seguir publicamos a tradución, á par das consideracións de noso, 
das páxinas que atinxen ao galego no 3º informe do Comité de Expertos elaborado polo 
consello de Europa. Aquí, queremos aproveitar para agradecer de novo o traballo duro e 
rigoroso dos tradutores Mª Fe González e Manu Montenegro.

Xa en novembro reclinamos o convite que nos trasladou o alumnado da Escola de Imaxe e 
Son de Vigo, e fixémolo, cremos, cunha restra de argumentos e coa esperanza de poder 
participar nun futuro próximo de canto debate serio se organice arredor da lingua, onde 
de ningunha maneira pode estar representada a galegofobia.  Esa resposta titulámola  A 
soidade do negacionismo.

Por último, posicionámonos contra o anteproxecto da LOMCE acometido polo ministro 
español  José  Ignacio  Wert.  A análise  que  fixemos  dos  apartados  referidos  ás  linguas 
presentámolo baixo o título As recúas.

d) Puntos negros

Dúas son as seccións que non logramos encher de contido e que polo tanto non cumpren 
coa función que nun principio se lles adxudicara: son o Observatorio e mais o Mapa.

No caso do Observatorio, onde botamos a andar a campaña do leite —informamos sobre o 
comportamento das empresas lácteas en relación coa etiquetaxe de produtos en galego—, 
se cadra houbo unha certa desorganización á hora de subir contidos e se cadra tamén á 
hora de decidir que tipo de campañas se queren levar a cabo e cal é a maneira máis eficaz 
de presentalo todo. Na última reunión da Cerna, designáronse responsables específicos 
para a dita sección, que en colaboración co informático que se encarga da parte técnica, se 
ocuparán de darlle un volta ao asunto ao longo do trimestre para así facer as campañas 
máis atractivas e útiles.

No caso do Mapa, desde o principio fomos conscientes da dificultade que entraña manter 
actualizada unha sección destas características de non existir unha contribución constante 
da comunidade de internautas. Con todo, a 1 de xaneiro de 2013 o número de queixas  
recollidas era de 8, mentres que os parabéns recibidos foron 6. Destaca a difusión que tivo 
a queixa titulada La Mama? De quen?, que denuncia a deturpación toponímica que sofre a 
parroquia de San Cibrao de Lama Má, en Baños de Molgas. É posible que non soubésemos 
darlle a publicidade necesaria ao proxecto, mais en todo caso estamos a tempo e desde 
logo se hai unha sección da páxina web que non sexa avaliable a curto prazo, esa é o 
Mapa.  Por  outra  banda,  confiamos  en  poder  gañar  colaboradores  unha  vez  que 
designemos  os  responsables  comarcais,  algo  que  tamén  está  previsto  para  o  presente 
trimestre.

http://prolinguagalega.org/verQueixa?id=15
http://www.prolinguagalega.org/voces/2012/12/06/%C3%A1s-rec%C3%BAas
http://www.prolinguagalega.org/voces/2012/11/21/a-soidade-do-negacionismo
http://www.prolinguagalega.org/voces/2012/11/21/a-soidade-do-negacionismo
http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/traducion-terceiro-informe-consello-de-europa.original.pdf
http://prolinguagalega.org/uploads/media_items/consideraci%C3%B3ns-prolingua-consello-de-europa-informe.original.pdf
http://www.prolinguagalega.org/voces/2012/09/24/sempre-podemos-usar-o-galego
http://www.prolinguagalega.org/voces/2012/09/24/sempre-podemos-usar-o-galego


e) Estatística Google Analytics e Dinahosting

As gráficas e listaxes a seguir informan do tráfico da páxina web até o día 20 de decembro.  
Os  datos  están  tirados  do  motor  de  Dinahosting,  servizo  galego  de  hospedaxe  onde 
estamos aloxados, e parte tamén vén de Google Analytics; neste segundo caso, a conta 
abrímola a comezos de outubro, polo que non dispomos de información previa a esa data. 
Cabe destacar que máis da metade das visitas que recibimos chegan a través das redes 



sociais onde temos un perfil, dúas concretamente: Facebook e Twitter. Á súa vez, destas é  
Facebook, con case o 80% do tráfico, a que atrae un maior número de visitantes. Por outra 
banda, sinalar que na pasada reunión da Cerna acordamos abrir unha conta en Tuenti no 
primeiro trimestre de 2013.

Polo demais, temos algo máis de 2.000 visitantes únicos por mes, o cal parece unha cifra 
razoable. Canto á nova máis lida, foi Un documental en galego gaña o premio do público 
no  Green  Up Film Festival,  publicada  o  24  de  outubro.  En  2º  e  3º  lugar  están  Unha 
aplicación en galego para identificar cogomelos e Google abre a posibilidade de restaurar 
a toponimia galega respectivamente.

e) Estatística Twitter e Facebook

http://www.prolinguagalega.org/noticias/ciencia-e-tecnoloxia/2012/12/06/google-abre-a-posibilidade-de-restaurar-a-toponimia-galega
http://www.prolinguagalega.org/noticias/ciencia-e-tecnoloxia/2012/12/06/google-abre-a-posibilidade-de-restaurar-a-toponimia-galega
http://www.prolinguagalega.org/noticias/ciencia-e-tecnoloxia/2012/10/26/unha-aplicaci%C3%B3n-en-galego-para-identificar-cogomelos
http://www.prolinguagalega.org/noticias/ciencia-e-tecnoloxia/2012/10/26/unha-aplicaci%C3%B3n-en-galego-para-identificar-cogomelos
http://www.prolinguagalega.org/noticias/audiovisual/2012/10/24/un-documental-en-galego-ga%C3%B1a-o-premio-do-p%C3%BAblico-no-green-up-film-festival
http://www.prolinguagalega.org/noticias/audiovisual/2012/10/24/un-documental-en-galego-ga%C3%B1a-o-premio-do-p%C3%BAblico-no-green-up-film-festival


• Esta segunda imaxe relacionada co Facebook amosa os datos até o 19 de decembro de 2012.

É moi  salientable o aumento de seguidores,  sobre todo en Twitter,  onde nun trimestre 
sumamos  máis  de  500  seareiros  novos,  dos  que  un  cento  se  uniron  nos  días  en  que 
difundimos a campaña de chíos relativa ao Informe crítico elaborado polo Consello de 
Europa e analizado por nós; estes chíos englobámolos co hashtag #informedemoledor. No 
facebook, o incremento de seguidores foi duns 200, que sumados aos anteriores dan un 
total de máis e 4.300 seareiros, cunha proporción moi semellante de mulleres e homes.

A continuación indicamos as  novas  de maior  alcance  nas  redes  sociais.  Tamén contan 
aquelas informacións compartidas doutros taboleiros, ligazóns externas a ProLingua.





* Novamente, os datos reflicten a estatística até o 19 de decembro de 2012. En todo caso, de contar até o primeiro  
de xaneiro de 2013 soamente habería unha variación, tocante á última posición, onde Esmagados polo 
castelán deixaría paso a O sea que yo, por escuchar la radio gallega, ¿tengo que saber el 

gallego?.

3. Reforma da rolda xeral

O 24 de decembro enviouse un correo informativo á rolda xeral que entre outras cousas 
dicía  o  seguinte:  desde  a  constitución  da  nova  Cerna  fixamos  como  prioridade  a 
comunicación constante e fluída, con especial interese nos instrumentos que ofrece a rede, 
e porque fomentar a participación construtiva dos socios e socias leva ben tempo sendo 
unha  sa  querenza  de  noso,  decidimos  reformular  o  uso  da  rolda.  Xa  que  logo,  nos 
primeiros días de xaneiro distribuiremos un documento legal que permita a subscrición a 
ProLingua en calidade de socio cotizante  —cunha cota de 40 euros anuais; metade para 
estudantes e desempregados. A partir dese momento, aquelas persoas asociadas, só elas, 
serán quen continúen a ter acceso a esta rolda, que manterá a súa finalidade informativa e 
será de uso interno para os membros da plataforma. É importante sinalar que será parte da 
reestruturación a aplicación dunhas normas de conduta de obrigado cumprimento.

As normas mencionadas están a ser redactadas e en breve serán de acceso público. Cremos 
que serán eficaces á hora de atallar problemas e permitirán que a rolda non se transforme 
nun  foro  xeneralista con  multitude  de  conversas  que á  maioría  dos  socios  non  lles 
interesan.

A rolda volverá abrirse tan pronto como haxa un número abondo de socios para poder 
considerala de utilidade.

http://t.co/LP7SdzeP
http://t.co/LP7SdzeP
http://cartaxeometrica.blogspot.com.es/2012/10/aplastados-polo-castelan.html
http://cartaxeometrica.blogspot.com.es/2012/10/aplastados-polo-castelan.html


4. Contacto co Òmnium Cultural

O día 7 de novembro de 2012, en Barcelona, houbo unha reunión entre un representante 
de  Òmnium  Cultural,  Carles  Dalmau,  presidente  da  asociación  no  Baix  Llobregat,  e 
Malores Villanueva, en representación de ProLingua. A idea era manter un intercambio de 
opinións sobre as plataformas e tratar de tender pontes entre ambas as plataformas, así 
como, pola nosa parte, aprender da experiencia da asociación catalá, que leva 50 anos de 
activismo. 

Òmnium  ten  neste  momento  arredor  de  30.000  socios,  cifra  que  se  incrementou 
substancialmente debido aos ataques recibidos no último ano e á situación política. Un dos 
puntos máis interesantes é a eficacia das súas sedes territoriais, 28 en total, que funcionan 
de maneira autónoma e participan da vida dos lugares, colaborando intensamente con 
asociacións culturais locais e aproveitando esa rede para chegar a públicos diversos.

Un dos  puntos  máis  distantes  que  atopamos  é  que eles  si  reciben  do  seu goberno,  a  
Generalitat, axudas económicas por un importe moi elevado, cartos que non tributan ao 
tratarse dunha entidade sen fins de lucro. Tamén concorren a todas as subvencións que 
poden e con ese diñeiro organizan actos do máis diverso: concursos de nacementos no 
Nadal, intercambios lingüísticos, publicacións, premios...

Manteñen  unha  boa  relación  con  Plataforma  per  la  Llengua  e  o  seguinte  paso  que 
pretendemos pasa por establecer un contacto a tres bandas. Aínda que conscientes de que 
temos realidades diferentes, asociacións cunha vida moi distinta e recursos moi desiguais, 
pensamos que é  interesante alimentar  estes  encontros porque hai  algo que nos  une:  a 
defensa dunha lingua e dunha cultura propias, ameazadas e minorizadas no seu territorio. 
Por esta  razón,  calquera punto de encontro resulta interesante para ambas as partes  e 
procuraremos facer do intercambio de información e estratexias de normalización entre 
plataformas unha constante.

5. Previsión de actividade para a primeira metade de 2013

Aí atrás xa se mencionaron varios dos puntos que corresponden a este apartado. Así, por 
exemplo, díxose que presentaremos un informe relacionado coa actividade do Valedor do 
Pobo, que abriremos un conta en Tuenti ou que reformaremos o Observatorio. Ademais 
destas accións, contamos con poder levar a cabo outras tarefas ao longo do semestre, que 
serían:

* Contactos para a posible creación dunha rede xuvenil de revistas 
e radio.
*  Reunión  coa  directiva  do  C.  D.  Lugo  para  que  galeguice  a 
comunicación do Club.
* Primeiras ideas para a elaboración dunha obra de divulgación 
sociolingüística (publicable en 2014).
* Abordar o asunto do vídeo documental.



Polo  demais,  segue  en  pé  a  idea  de  designar  responsables  de  área  para  unha  maior 
eficiencia das accións, así como tamén a proposta de conformación de grupos de traballo 
para Deporte, Dereito e Administración e Comunicación e Empresa.

ProLingua
Xaneiro de 2013


