Letras Galegas
e Internet,
un salto adiante

Este informe recolle o conxunto de relatorios breves sobre as actuais
ferramentas tecnolóxicas existentes en galego e sobre novos produtos
informáticos que se están a desenvolver nesta lingua presentados na xornada
Letras Galegas e Internet, que tivo lugar o 19 de maio de 2011 no Centro
Multimedia de Galicia, en Santiago de Compostela.
Esta xornada informativa foi organizada pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e contou
coa colaboración da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica e coa Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia.
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Lingua e tecnoloxía no 17 de maio,
unha data con dobre valor

A coincidencia no 17 de maio da celebración do Día das Letras Galegas e do Día
de Internet constitúe unha oportunidade para facer dialogar estes dous elementos
decisivos hoxe para o futuro dos galegos e das galegas.
As novas tecnoloxías e a lingua son ferramentas básicas para o noso desenvolvemento
social e persoal e, cada vez máis, ambas forman parte da configuración da nosa
identidade. A información e as tecnoloxías derivadas das telecomunicacións e da
informática como medio para transportala precisan do vehículo lingüístico para
chegar ás persoas. O uso do galego, como elemento definitorio da comunidade
humana que conformamos, constitúe un valor engadido para que esa chegada sexa
efectiva, próxima, empática. Para a lingua galega, pola súa parte, a canle da internet
e das novas tecnoloxías ofrece un novo pulo na súa difusión, no seu prestixio, na
multiplicación das súas funcións sociais. E para os falantes, ese diálogo en marcha
entre lingua galega e tecnoloxía ábrelles as portas á posibilidade de facer vida plena
en galego.
A incorporación progresiva da lingua galega ás ferramentas para a comunicación e a
información leva tido unha incuestionable repercusión na situación actual do galego
e na súa consideración social.
Nos últimos dez anos as que chamamos novas tecnoloxías, entendidas como un todo
de dispositivos, programación e canles (internet, telefonía móbil, aplicacións etc.),
viron incrementada a súa penetración social en Galicia de maneira moi considerable
(vid. datos 2010 no anexo). Esta implantación das novas ferramentas tecnolóxicas
ten tamén unha incidencia incuestionable nos usos lingüísticos da cidadanía en xeral,
tanto na forma como no seu valor de utilidade. O galego foise incorporando a estas
ferramentas de maneira progresiva e hoxe dispomos xa dunha certa variedade de
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produtos e programas traducidos ou desenvolvidos en lingua galega. Con todo, os
recursos en galego neste ámbito son pouco coñecidos entre o común da sociedade e
cómpre aínda levar a cabo actuacións que, ademais de ampliar a oferta, contribúan
á súa difusión social e á súa visibilidade.
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Unha xornada para visibilizar
a oferta existente

Con este obxectivo de difusión social dos novos recursos lingüísticos, a Secretaría
Xeral de Política Lingüística organizou a xornada Letras Galegas e Internet, que tivo
lugar en Santiago de Compostela o xoves 19 de maio, das 10:30 h ás 14:30 h, e na
que tamén colaboraron a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
e a Secretaría Xeral de Medios.
A xornada desenvolveuse no Centro Multimedia de Galicia coa asistencia de máis de
60 persoas, inscritas previamente. Ademais, un público amplo seguiu as presentacións
a través de internet, grazas á emisión en directo asumida polo Centro Multimedia de
Galicia que permite este formato de presentacións remotas.
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A xornada estruturouse en sucesivas presentacións breves, de dez minutos de
duración, nas que se ofreceron características básicas de ferramentas recentes ou
actualmente en desenvolvemento. Boa parte destes recursos lingüísticos presentados
na xornada son aplicacións nas que a Xunta de Galicia está a colaborar para contribuír
á calidade da lingua e ao seu prestixio social, e que lle ofrecerán á cidadanía novas
oportunidades para sentirse máis segura traballando e comunicándose en galego no
lecer e nas relacións a distancia.
A xornada organizada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística contou tamén co
apoio e presenza da secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica,
Mar Pereira, e do director xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas, Francisco López,
na inauguración. A clausura correu a cargo do secretario xeral de Medios, Alfonso
Cabaleiro, e do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez.
Mar Pereira expuxo durante a inauguración as principais liñas de traballo que se
están a desenvolver para facilitar ferramentas informáticas en galego. Así, destacou
que este ano, por primeira vez, publicouse unha liña de axudas para subvencionar
a creación de materiais educativos dixitais en galego. Esta medida complétase coa
convocatoria, tamén por primeira vez, duns premios dirixidos a potenciar a elaboración
de materiais docentes de calidade por parte dos profesores, unha actuación que se
enmarca na estratexia do Proxecto ABALAR. Mar Pereira tamén salientou os resultados
conseguidos co Plan de Acción
de Fomento do Software Libre
posto en marcha en 2010 e puxo
de manifesto a importancia do
traballo realizado pola Asociación
Proxecto Trasno, que vén levando
a cabo a tradución ao galego de
diversas aplicacións de software
libre.
O director xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas, Francisco López, explicou que desde
a Consellería de Cultura e Turismo se está a encarar a adaptación do sector editorial aos
novos tempos marcados pola tecnoloxía, co establecemento do préstamo electrónico
e co ofrecemento do soporte de descarga. Confirmou que o seu departamento está
a traballar na adaptación dos seus espazos web para darlle á cidadanía un servizo
de calidade, no que poida atopar os contidos dispoñibles en calquera outra cultura
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e no que o libro galego teña un escaparate acorde cos tempos. Segundo Francisco
López, os correctores, buscadores terminolóxicos, asistentes web e os dispositivos
dixitais, en xeral, están conseguindo democratizar a lingua na súa precisión e na súa
capacidade de expresión. E destacou que todos estes novos recursos electrónicos
servirán como instrumento para achegar o libro e a lectura á nosa sociedade.
Pola súa parte, o secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, afirmou na
inauguración que internet é actualmente o maior espazo de comunicación que existe
e por iso a presenza do galego neste medio é imprescindible para a súa extensión
social. Engadiu que a presenza do galego en internet asegura un incremento da
percepción do prestixio social e da utilidade do galego, aspectos clave para a
recuperación do seu uso.

BuscaTermos, unha ferramenta aberta a todos
Os relatorios referidos ás novidades nas tecnoloxías da fala comezaron coa presentación
a cargo de Xusto Rodríguez, do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade
de Santiago de Compostela, sobre o BuscaTermos, unha ferramenta de consulta
na rede dun completo banco de datos terminolóxico, formado polos vocabularios
editados polo servizo, pola súa base de fichas en papel e polos dicionarios e
vocabularios producidos por outras entidades públicas e privadas dos que os autores
cederon o seu uso. Este material dixitalizouse, refundiuse para unificar os rexistros
terminolóxicos e completáronse os campos (definicións, equivalencias noutras linguas
etc.). Actualmente, a base de datos integra máis de 150.000 rexistros, incorpora
máis de 60 dicionarios, cunhas 180.000 denominacións galegas e equivalentes en
castelán, inglés, francés, portugués e un número importante de denominacións latinas
(taxonomías e nomenclatura internacional). Sobre ese conxunto, pódense realizar
buscas por linguas ou por temáticas, cunha priorización no resultado da proposta
galega. Esta ferramenta permite tamén obter información sobre as fontes e grao de
calidade que se lle atribúe a cada proposta (con marcas numéricas de nivel de 1 a 5) e
deixa constancia das discrepancias existentes nas distintas fontes ao redor da proposta
terminolóxica. A interface de busca, que de momento ten limitado o seu acceso ao
dominio da Universidade de Santiago de Compostela, será de acceso universal nos
vindeiros meses.
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Nova versión do corrector Galgo
Diego Vázquez, director da área de márketing de Imaxín Software, presentou a
nova versión do corrector lingüístico Galgo que estará dispoñible a finais de
2011. Unha das principais vantaxes deste corrector (xa desde a súa primeira versión,
desenvolvida en 1997) é que incorpora opcións propias das necesidades das linguas
minorizadas e, en concreto, da situación de convivencia do galego co castelán e a
reducida distancia lingüística entre ambas as linguas. Así, ademais de marcar erros
ortográficos e gramaticais, o corrector Galgo ofrece suxestións para substituír léxico
castelán polas formas axeitadas en galego. Esta opción, porén, non se ofrece na
versión deste corrector preinsatalada nas aplicacións de idioma galego dos programas
ofimáticos de Microsoft.
A nova versión, actualizada á normativa da lingua galega de 2003, que estará
dispoñible en 2011, correrá nos procesadores ofimáticos Office 2003, 2007, 2010
e, por primeira vez no contorno de Apple, tamén no Word para Mac.

Tradución automática en liña
Das opcións actuais de tradución automática en liña deu mostra a filóloga Liliana
Martínez. A tradución automática, ademais de facilitar a obtención inmediata de
textos noutras linguas, constitúe hoxe unha ferramenta imprescindible no volume
informativo e no fluxo comunicativo de internet e das novas tecnoloxías, onde
non é posible contar cunha tradución humana. No caso das linguas minorizadas,
como o galego, garántese con estas ferramentas a súa presenza na nova sociedade,
competindo en igualdade de condicións coas linguas próximas.
Desde a rede dispomos neste momento de diversos tradutores que empregan
o galego como lingua de partida ou de chegada,
como o Lucy translator, sistema catalán que permite
traducir en liña nunha versión de balde textos breves
e webs ao inglés e ao castelán; o Opentrad, sistema
de código aberto de uso gratuíto, que permite
a tradución ao portugués e ao inglés; o servizo
de tradución automática do Instituto Cervantes
castelán-galego ou o tradutor de Google, cunha
menor calidade no resultado das traducións. O
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sistema de tradución dispoñible no web da Xunta de Galicia para uso público
e gratuíto nunha versión limitada (2.500 caracteres) e noutra máis ampla para
persoal da Administración, é o tradutor ES-GL, desenvolvido baixo a dirección de
Guillermo Rojo no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
en colaboración coa empresa catalá Transledium, e de cuxo desenvolvemento foi
partícipe a relatora nas fases de codificación de dicionarios do sistema e na de
avaliación. O ES-GL permite traducir webs, documentos e textos galego-castelán
e galego-inglés (e viceversa) e os prototipos galego-francés e galego-catalán que
empregan o castelán como lingua pivote.

Dicionario de pronuncia da lingua galega locutado
Na segunda mesa de novas tecnoloxías da fala, o profesor da Universidade de
Santiago de Compostela e investigador do Instituto da Lingua Galega Xosé
Luís Regueira presentou unha nova ferramenta, aínda en desenvolvemento,
para dispoñer na rede dun modelo audible de pronuncia do léxico galego.
Actualmente estase a desenvolver unha aplicación web, que estará dispoñible este
mesmo ano, que permitirá escoitar a base, xa publicada, de 60.000 pronuncias
recollidas en formato de transcrición fonética no Dicionario de pronuncia da lingua
galega. Grazas á colaboración da CRTVG e da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
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esta pronuncia de referencia do vocabulario da lingua galega dispoñible na rede
facilitaralles a aprendizaxe ás persoas que estudan galego e tamén a consulta aos
profesionais que traballan coa lingua falada (xornalistas, dobradores, profesores
etc.). A ferramenta permitirá, ademais, opcións de busca por segmentos ou por
cadeas fónicas, consulta das alternativas de pronuncia no caso de formas con dobre
variante ou a posterior incorporación dos arquivos de voz a outros dicionarios en
liña.

Digalego e EGU, un amplo saber na rede
O editor Bieito Ledo presentou as posibilidades que ofrece o dicionario de Ir Indo
na rede, Digalego, e da Enciclopedia Galega Universal, accesibles de maneira
restrinxida na internet. O Digalego conta cunhas 65.000 entradas que, coas variantes,
permite recoñecer ata 415.000 palabras, e incorpora ademais sinónimos, etimoloxías e
mesmo as equivalencias noutras linguas (castelán, inglés, portugués, francés, alemán
e chinés) polas que tamén se poden realizar as buscas. O Digalego é accesible desde
teléfonos móbiles e pode incorporarse a calquera páxina web, cunha aplicación que
permite consultar o significado de calquera palabra utilizada nesa páxina facendo
clic sobre ela. Unha das singularidades que amplía a utilidade desta ferramenta é a
súa vinculación coa Enciclopedia Galega Universal en liña, con información de gran
volume e arquivos multimedia que ofrecen infindas posibilidades a nivel didáctico.

Aprendizaxe do galego en liña
O subdirector xeral de Política Lingüística, Xoán Rivas, expuxo a nova oferta de
cursos de galego en liña para adultos, tanto para a preparación das probas
CELGA como para as linguaxes específicas.
A Secretaría Xeral de Política Lingüística ten asignadas entre as súas competencias
as de planificar e desenvolver medidas de coñecemento e uso da lingua galega
dentro e fóra de Galicia e, por outra banda, establecer o marco metodolóxico de
referencia e os plans e programas para o ensino do galego para as persoas adultas.
Pero, ata o de agora, a súa oferta de formación era exclusivamente presencial.
Os cursos de autoaprendizaxe existentes na rede (Galingua, E-galego e A Palabra
Herdada) non tiñan un enfoque acorde ás directrices do Consello de Europa nin
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estaban adaptados ao cambio normativo. Foi en 2010 cando se puxo en marcha
unha formación nova en liña para preparación das probas Celga dirixida á cidadanía
en xeral (en funcionamento, Celga 1 e estanse desenvolvendo os contidos do
Celga 3), unha oferta que se completa este ano con cursos sectorializados en liña,
particularmente de linguaxe xurídica e administrativa. A metodoloxía dos cursos é
sinxela e baséase en recursos audiovisuais variados e de enfoque comunicativo, cun
titor que acompaña o proceso de aprendizaxe.

Recursos para a etapa infantil en internet
A seguinte intervención sobre recursos na rede cunha vocación de aprendizaxe e
tamén lúdica correu a cargo de Beatriz G. Turnes, asesora da Secretaría Xeral de
Política Lingüística. Turnes presentou unha panorámica xeral dos recursos existentes
en galego en internet para a etapa infantil.
Existen

numerosos

recursos

para os máis pequenos na rede
en galego, especialmente para
nenos de 3 a 6 anos. Estes
recursos caracterízanse por estar
orientados ao ámbito escolar,
por

seren

desenvoltos

maioritariamente
por

voluntarios

con ferramentas de autor (por
exemplo, con JavaClic –http://
clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm–,
con Lim –http://educalim.com– ou con Ardora –http://webardora.net/index_gal.
htm–) e por seren irregulares en canto á calidade lingüística e ao atractivo das
interfaces.
Dada a necesidade de incidir na creación de materiais para o ocio en familia e
asegurar a corrección lingüística dos recursos dirixidos ao ensino, a Xunta de Galicia
desenvolverá este ano un novo espazo web para a etapa de 3 a 6 anos, onde se
recollerán materiais con calidade lingüística xa existentes (por exemplo, Xoga con
Fervello ou A vaca Connie) e outros de nova creación (como as actividades interactivas
baseadas en contos de OQOeditora).
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Por outra banda, Turnes lembrou que internet non só ofrece recursos interactivos,
senón tamén outras alternativas de uso en galego cos máis pequenos coa mediación
dun adulto. Por exemplo, as posibilidades de uso da rede como fonte de información
a partir da que construír o propio coñecemento (páxinas como a Galipedia, Galicia
Encantada etc.) ou como ferramenta para expresar a creatividade (gravando voz,
pintando, combinando imaxe e texto...).

Novos proxectos de software libre
Na segunda parte da xornada o lingüista e coordinador do equipo de lingua nativa
galega de LibreOffice e colaborador do proxecto Trasno, Antón Méixome, realizou
un breve percorrido polos principais proxectos actuais de software libre. Méixome
explicou o desenvolvemento de LibreOffice (proxecto renovado de OpenOffice),
nado en setembro de 2010, e que constitúe unha ferramenta libre desenvolvida por
unha comunidade aberta amparada por The Document Foundation. Na tradución
desta ferramenta dáse un proceso inicial que ten que ver co código e a selección de
funcionalidades, a localización de ficheiros traducibles con comentarios que faciliten
a tradución, e a tradución por cadeas, coas correspondentes decisións sobre estilo,
criterios e correccións. Ademais, a comunidade galega desenvolve extensións, como
o dicionario de sinónimos, un guionizador para cortar as palabras, un novo corrector
ortográfico ou un corrector de linguaxe sexista. Méixome recordou, finalmente, a
lexislación actual e a obriga das institucións públicas de usaren estándares abertos.
Cristina Gomis, filóloga e responsable de lingua e novas tecnoloxías de Tagen Ata,
abordou, en representación da Asociación de Empresas Galegas de Software
Libre (AGASOL), a contribución de AGASOL á lingua e á tecnoloxía. Gomis destacou
a importancia de contar en Galicia, ademais de coa comunidade voluntaria que leva
desenvolvido un labor de localización do software, cun amplo número de empresas
que desenvolven produto propio ou que melloran aplicacións e que, en moitos
casos, o fan en galego. É o caso, por exemplo, de NavalPlan, unha ferramenta de
planificación para as empresas, adaptable, desenvolvida pola empresa Igalia.
Para o galego, a oportunidade de penetración no software libre é dobre: por unha
parte porque lle permite a entrada na creación e na localización de produtos, pero
tamén porque neste tipo de programación é posible a actualización posterior, nun
campo en evolución permanente. Unha das novidades que estará dispoñible en breve
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é unha plataforma de venda en liña que vai aglutinar diferentes comercios electrónicos
(ata 1.500 empresas). Ademais de desenvolver en galego esta ferramenta, AGASOL
aposta por producir en galego a súa documentación (catálogos, documentación de
servizos etc.), o cal contribúe a xerar información tecnolóxica no noso idioma. Outra
das aplicacións de venda en liña xa dispoñible é o Magento 1.4.1 traducida, que
promove unha comunicación da actividade de negocio en galego.
Con estes desenvolvementos, malia producírense no ámbito empresarial, achéganse
á comunidade materiais como os vocabularios que se xeran e as memorias de
tradución para a súa reutilización (neste caso, por exemplo, de léxico novo vinculado
ao comercio electrónico).

Novos recursos en galego de programas propietarios
As novidades en recursos de software propietario centraron a intervención de
José Ramom Pichel, director da área de tecnoloxías lingüísticas de I+D+i de Imaxin
Software. Desde o ano 1995 contamos coa localización galega de produtos de
ampla difusión social de Microsoft como o Windows XP, Windows Vista, Windows
7, e os paquetes de programas de Office 2003, Office 2007 e Office 2010 (Access,
PowerPoint, Word, Outlook etc.), que incorporan sistemas de corrección lingüística
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en galego, ademais de ferramentas orientadas ao ámbito empresarial como o CMR
2011 e CMR 4.0 e o SharePoint Foundation 2010 e o SharePoint Server 2010.
Estas localizacións de software de gran volume presentan unha enorme complexidade,
xa que involucran diversos equipos de traballo de varios países, xerarquías de toma de
decisións etc. e teñen como limitación a incapacidade do usuario de poder modificar
a programación ou de redistribuíla. Para o futuro, apúntase a entrada do galego
no universo Apple (aplicacións para iPhone, iPad, MacOS) e no software das redes
sociais e co futuro da web semántica.

O teu móbil en galego, un proxecto de visibilización da oferta en
galego
Na parte final da xornada fíxose un pequeno achegamento a novos contidos na Rede.
A subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia,
Cristina Rubal, realizou un percorrido polo web de difusión de terminais móbiles
con menús e aplicacións en galego e servizos das operadoras nesta lingua, www.
oteumobilengalego.org, un proxecto da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
desenvolvido coa colaboración de INEO, para contribuír á difusión pública da oferta
en galego neste ámbito das telecomunicacións.
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Este proxecto enmárcase nos convenios establecidos entre a Xunta de Galicia e as
principais compañías operadoras –Movistar, Orange, R, Vodafone e Yoigo– e empresas
fabricantes de terminais –Alcatel, Motorola, Nokia, Samsung e Sony Ericsson. Este
acordo compromete as empresas á implantación progresiva do galego como opción
de idioma nas comunicacións orais e escritas das operadoras e nos menús e aplicacións
dos terminais que se comercialicen en Galicia, así como nos manuais de usuario e
nas guías rápidas en soporte electrónico descargables desde a web. Ademais as
empresas asinantes ofrecen a posibilidade de os seus clientes substituíren os seus
móbiles sen opción de galego por outros que si a teñan incorporada.

Recursos audiovisuais na rede
A continuación, o xornalista e profesor da USC e director do portal de información
do Consello da Cultura Galega, Manuel Gago, presentou algúns dos principais
recursos audiovisuais en galego en internet, desde as institucións e desde a
sociedade. Dentro da plataforma
culturagalega.org creouse en 2002
o AVG, soportal de audiovisual
galego. Sendo o audiovisual un
sector moi potente actualmente
en Galicia, o soportal pretende dar
servizo nunha dobre vertente: por
unha parte á industria (creadores,
produtores etc.) e por outro aos
consumidores. O AVG combina
bases de datos e información
diaria e conta coa vantaxe de
ser un proxecto estable (ten xa
máis de dez anos), o que permite
unha construción en crecemento
permanente coma os grandes
catálogos internacionais. Hoxe é
probablemente unha das bases
de datos audiovisuais de maior
volume do Estado (máis de 5.000
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vídeos, unhas 15.000 fotografías etc.), que son de uso corrente na industria e no
cidadán consumidor.
Outro fenómeno que merece atención neste sector é o emprendido desde a sociedade.
Un exemplo é Audiovisual Escolar na Rede, creado por un colectivo de profesores,
que aglutina a produción audiovisual dos institutos de Galicia. Con escasos recursos
económicos, alumnado e profesorado foron abrindo canles de youtube alimentadas
de material desenvolvido con software gratuíto e que está maioritariamente en lingua
galega. Estas creacións reflicten ademais a percepción do colectivo adolescente sobre
a propia lingua e representa a cara da creación independente máis nova.
Como eiva, Gago destacou a falta dun gran proxecto audiovisual na rede de iniciativa
privada, para rendibilizar as producións e que poida ser representativo do punto de
vista do sector privado.

Novos títulos en galego en libro electrónico
Anxela Chillón, responsable de Innovación
e Novas Tecnoloxías da Editorial Galaxia,
presentou os novos contidos dixitais en
galego no sector editorial. Da actual
produción dentro da Asociación Galega
de Editores, destacan por exemplo os 28
títulos de SM Xerme destinados ao sector
educativo e desenvolvidos en Flash (a partir de setembro dispoñibles en www.smlir.
com); o actual proceso de dixitalización de 18 títulos de Alvarellos, tanto do seu
fondo editorial como das novidades; o proxecto de Ir Indo, que ademais do Digalego
e a EGU na rede, prepara a dixitalización de 25 títulos para que sexan accesibles
nos diferentes dispositivos; a aposta pola Guía Dixital das árbores de Baía Edicións,
xunto coa dixitalización de libro de texto; os dous títulos en formato ePub de Xerais,
que comercializa a través de www.todoebook.com; as presentacións interactivas
multimedia para a ESO de temática musical desenvolvidas por Galinova; e de Trymar,
que preve presentar proximamente oito títulos en formato dixital.
Pola súa parte, a editorial Galaxia está a facer unha aposta pola dixitalización, con
contidos para diferentes soportes de lectura e tamén a través da divulgación, con
998 extractos visibles en Google Books. En formato DRM de Adobe están dispoñibles
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72 títulos da editorial de autores clásicos e actuais. Enfocado ao mercado dos nenos,
o ano pasado lanzaron unha aplicación para iPhone e iPad en galego, castelán e
inglés, www.contoplanet.com, que acumula xa diversos premios e que se enfoca
tamén á internalización dos cinco contos infantís actualmente dispoñibles. A través
de Apple Store está dispoñible tamén outra aplicación dixital gratuíta, O soldadiño
de chumbo. Para PCs, desenvolveron un conto para o Instituto Galego de Consumo,
accesible desde a rede.
Para o futuro inmediato, as editoriais da Asociación galega de Editores teñen previsto
continuar o proceso de dixitalización tanto de literatura como de materiais didácticos
para as aulas dixitais. Xa está desenvolvendo tamén unha plataforma para a venda
en liña de libro físico e dixital, coa axuda da Secretaría Xeral de Modernización e
Innovación Tecnolóxica.

Un novo pulo para o dominio.gal
A última presentación tratou o estado do proceso de consecución do dominio
.gal, que expuxo o vicepresidente da Asociación .gal, Camilo Regueiro. Conseguir
un dominio propio para os contidos sobre cultura galega e en galego é o obxectivo
que persegue a Asociación .gal, formada por entidades de todos os ámbitos da
sociedade. Búscase que con este dominio o galego teña maior presenza e visibilidade
global, ademais de poder contar cun espazo propio na rede independentemente
da situación xeográfica do usuario e participar activamente na gobernanza de
internet.
Actualmente, existen dous tipos de dominios: os xenéricos (.info, .org, .cat, .travel
etc.) non se circunscriben a un territorio, senón a un tipo de entidades ou actividade, e
só son unha vintena, o último deles aprobado en
2005; e por outra banda, os dominios de código de
país, pensados para contidos que se circunscriben
a un espazo xeográfico (.es, .pt etc.). Estes últimos
só poden ser solicitados polos Estados. Hai máis
de 200 dominios deste tipo e xa se comezaron a
incorporar alfabetos non latinos.
A pretensión de obter un dominio cultural e
lingüístico para Galicia entraría dentro dos
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xenéricos, seguindo o ronsel do único deste tipo existente: o .cat. Esta proposta é
compartida por outras culturas nestes momentos (por exemplo, escoceses e vascos)
coas que a Asociación .gal colabora en ECLID, un lobby de cara á ICANN (entidade
internacional sen ánimo de lucro que organiza os dominios da internet) e outras
institucións europeas para lograr que abran unha nova convocatoria de dominios.
Contar cun dominio deste tipo permite multiplicar a visibilidade dos contidos nunha
lingua, xera recursos, aumenta a seguridade e estabilidade etc.
O proceso de consecución do dominio está agora condicionado polos calendarios
establecidos pola ICANN; espérase que a finais de 2011 a ICANN comece o exame
das candidaturas. Un dos principais requirimentos establecidos é a unanimidade
da comunidade na defensa da candidatura que, no caso galego, conta con 108
entidades adheridas, 12.000 apoios individuais e o apoio da Xunta de Galicia e dos
tres grupos parlamentarios.

Clausura da xornada
A clausura da xornada contou coa presenza institucional do secretario xeral de
Política Lingüística, do secretario xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro, quen destacou
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a necesidade de impulsar a presenza do galego na rede e nas novas tecnoloxías
como un compromiso compartido, e do conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria, Xesús Vázquez, quen salientou que unir galego e tecnoloxía é
favorecer o uso do idioma, o aumento do seu prestixio e mesmo a súa presenza
e recoñecemento internacional, e que este camiño debe continuar facéndose coa
unión dos esforzos de institucións de goberno, entidades académicas, empresas e
iniciativas cidadás.
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Proxección do galego nas TIC:
un futuro alentador e complexo

Malia os avances producidos no ámbito das tecnoloxías en galego ou con contidos
en galego, queda aínda un campo aberto para estender o uso da lingua galega en
contextos e usos diversos.
Estas son algunhas reflexións sobre as necesidades de actuación de futuro neste
sector:

Acceder a ámbitos tecnolóxicos novos
É necesario procurar a incorporación a ámbitos tecnolóxicos nos que o galego
aínda non está presente ou ten presenza escasa, tanto nos menús e mensaxes dos
dispositivos coma nos contidos.
Neste sentido, cómpre tentar tomar posición nas ferramentas novas de uso xeral
que van aparecendo na sociedade. Isto, tal como sinala o propio Plan xeral de
normalización da lingua galega, facilitará a opción positiva no mercado da información
e da comunicación e asegurará a libre circulación do galego nos sistemas avanzados
da sociedade actual.
Un dos ámbitos nos que se rexistra un uso escaso da lingua galega é o dos
videoxogos para diferentes dispositivos. Tamén é importante conseguir incorporar o
galego e velar pola difusión correcta da toponimia de Galicia nas novas aplicacións
de xeolocalización para distintos tipos de dispositivos en liña ou móbiles (mapas,
imaxes xeoetiquetadas, aplicacións para redes sociais, navegación GPS ou sistemas
de realidade aumentada).

Letras Galegas e Internet @ 21

Non perder o tren do cambio permanente
Unha das dificultades no ámbito das tecnoloxías é que dispositivos, aplicacións
e contidos están permanentemente en evolución e cada produto ten unha vida
efémera. A aparición continua de novas versións e lanzamento de novos produtos
obriga a pensar as estratexias de intervención nestes ámbitos a carón dos axentes que
desenvolven produto (empresas, organismos, grupos de voluntarios etc.) integradas
na súa propia acción, co fin de asentar a unión de mercado e lingua, e o valor
engadido desta na produción.

Apostar polo plurilingüismo como estratexia
A incorporación de menús e contidos plurilingües é un formato cada vez máis habitual
nas novas ferramentas tecnolóxicas. No mercado galego, o plurilingüismo pasa pola
incorporación da lingua propia a esa oferta de navegación. Ese é un camiño xa
recoñecido por primeiros axentes do sector, desde o movemento social voluntario de
desenvolvemento de software ata empresas de programas ofimáticos privados para
o ámbito internacional, tanto como obxectivo empresarial para facilitar a penetración
como desde a perspectiva da responsabilidade social corporativa.
A opción de lingua galega ao par doutras linguas debe ser unha opción común para
os usuarios e usuarias, que ademais de facilitar o acceso aos produtos contribúe
a reforzar unha imaxe de utilidade e de igualdade da nosa lingua en relación ás
outras. Esa incorporación en contornos plurilingües debe velar, ademais, por unha
visibilidade desta opción procurando que estea dispoñible nos menús dos primeiros
niveis.
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Anexo
Datos de contexto
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Cidadanía dixital
FONTE:
SISTEMA DE INDICADORES DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 2010
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Fundación para o Fomento da Calidade industrial e do Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia

Segundo os datos que ofrece o INE, o 61,6% dos fogares galegos dispón dalgún ordenador, o que
supón un incremento do 5,3% con respecto aos datos do ano anterior.

A conexión a internet está presente no 48,9% dos fogares galegos fronte ao 59,1% que rexistra o
conxunto do Estado.

Un 46,5% do conxunto da poboación conéctase a internet mediante banda larga (un 21,4% máis ca
no ano 2009) no ámbito do fogar.

No grupo de idade de 10 a 15 anos en uso de ordenador e telefonía móbil a proporción de nenos/as
que usaron o ordenador nos últimos tres meses na nosa Comunidade é do 95,3% e do 94,6% para
o Estado. Para o uso de telefonía móbil nos tres últimos meses, a porcentaxe é dun 67,8%, fronte
ao 66,7% do conxunto do Estado. A proporción de uso das tecnoloxías da información no tramo de
idade de 16 a 34 anos é, en xeral, alta, rexistrando valores próximos aos do conxunto do Estado. As
diferenzas acentúanse considerablemente no tramo de idade comprendido entre os 45 e os 54 anos.

Un 46,5% dos fogares galegos ten contratada algunha conexión a internet mediante banda larga,
experimentando un crecemento do 21,4% con respecto ao ano 2009.

Un 22,9% das vivendas que dispoñen de acceso a internet en Galicia accede mediante conexión
móbil de banda larga, 11,2 puntos máis que a media estatal.

Os internautas de Galicia superan aos do conxunto do Estado nos usos avanzados da rede (descarga
de software, lectura de xornais en liña...). A banca electrónica experimentou un crecemento interanual
do 15% en Galicia.

Os nenos/as galegos de 10 a 15 anos toman vantaxe sobre os do resto do Estado no uso de ordenador
e telefonía móbil.
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O 90% dos internautas da UE prefiren as páxinas web no seus
idiomas propios
Texto extraído das novidades do OBSERVATORIO GALEGO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E A
MODERNIZACIÓN DE GALICIA [18/5/2011]

Segundo un eurobarómetro sobre o uso das linguas na Rede publicado pola Comisión Europea (CE),
ata o 58% dos cidadáns do Estado español considera que se lles escapa información relevante en
internet por estaren redactada nunha lingua que descoñecen ou non dominan, unha porcentaxe só
por baixo do dos gregos (60%) e por riba da media europea (44%).
A enquisa mostra que, mentres que o 90% dos internautas da Unión Europea prefiren as páxinas
web no seus idiomas propios, máis da metade (55%) utiliza ocasionalmente unha lingua diferente.
De media, un de cada dous usuarios de internet utiliza unha lingua distinta á materna para ler en
liña, aínda que as cifras varían moito dun estado a outro: entre o 90 e 93% dos gregos, eslovenos,
luxemburgueses, malteses e chipriotas empregaría outros idiomas, pero apenas o faría o 9% dos
británicos, o 11% dos irlandeses, o 23% dos checos e o 25% dos italianos.
O estudo confirma que o inglés é a lingua máis utilizada á hora de ler ou ver contidos en internet
noutro idioma distinto ao materno. Perto da metade dos internautas úsao (48%), cando menos
ocasionalmente, mentres que o español, alemán ou o francés apenas son empregados por entre un
4 e un 6% dos usuarios.
A maioría dos europeos que navega por internet enfróntanse á situación de ter que usar outra lingua
cando procuran información (81%), mais tamén cando se relacionan con amigos (62%) ou por
razóns profesionais (52%).
Por outra banda, á hora de facer compras por internet os europeos decántanse claramente por
utilizar o seu propio idioma, xa que só o 18% emprega de forma habitual outra lingua e o 42%
afirma que nunca usaría outra que non fose a materna para realizar esa actividade.
Para a Comisión Europea, estes resultados reflicten a necesidade de investir en ferramentas de tradución
en liña a fin de que os internautas europeos non se perdan as vantaxes de atopar información ou
mercar en internet por falta de capacidades lingüísticas.
Actualmente, a Comisión Europea xestiona 30 proxectos diferentes de investigación sobre linguas no
mundo dixital aos que até agora achegou 67 millóns de euros, en tanto que os que sexan presentados
este ano contarán con 50 millóns máis. O programa iTranslate4, por exemplo –ao que a CE contribúe
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con 2 millóns de euros– está a desenvolver un portal de tradución gratuíta a máis de 50 idiomas e
que permite comparar simultaneamente os resultados que ofrecen as ferramentas de tradución máis
habituais en internet.
O Eurobarómetro realizouse o pasado xaneiro a 13.500 internautas europeos, uns 500 por país.
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O galego medra nos ebooks
maré hoxe

10.05.2011
O galego é a terceira lingua máis editada nos ebooks en España. Son os datos elaborados pola
Dirección Xeral do Libro do Ministerio de Cultura, que destaca que a produción editorial aumentou
o ano pasado un 3,9 por cento respecto do 2009, en especial a edición electrónica, que medrou
case un 50% fronte á edición en papel, que se reduciu nun 1 por cento
O 94 por cento dos libros publicados en España o ano pasado editáronse en linguas españolas. A
maior porcentaxe correspondeu á edición en castelán (84,5 por cento), seguida da edición en catalán
(10), galego (2,4) e éuscaro (1,7). Esta pode ser unha das tendencias que hai poucos meses apuntaba
o presidente da Asociación Galega de Editores, Manuel Bragado, para quen a redución da produción
editorial en galego non se correspondía coa edición electrónica na lingua do país que, na súa opinión,
se incrementara. A produción editorial aumentou en 2010 un 3,9 por cento con respecto ó ano
anterior, e foi a edición electrónica a que rexistrou un incremento maior, de case o 50 por cento,
fronte á edición en papel, que se reduciu nun 1 por cento.
A Panorámica da edición española de libros, elaborado pola Dirección Xeral do Libro, Arquivos
e Bibliotecas deixa claro, ao ver do Ministerio de Cultura, que “nos atopamos ante un sector
economicamente maduro e consolidado como unha das grandes potencias editoriais do mundo”. A
edición privada aumentou nun 4,5 por cento a súa participación na produción editorial respecto do
2009, o que representou o 92% do total, fronte ó 91,4% do ano anterior.
Pola contra, a participación da edición pública diminuíu e pasou do 8 ó 3 por cento. Aumentou a
edición de materiais de creación literaria (21,2 por cento), ciencia e tecnoloxía (17,7), libro infantil e
xuvenil (5,5) e ciencias sociais e humanidades (1,4), mentres que descendeu a edición de libros de
tempo libre (13,1) e de texto (11).
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Libro electrónico
DATOS DA EDICIÓN ELECTRÓNICA DE LIBROS
Datos da Federación de Gremios de Editores de España e do Observatorio da Lectura e o Libro do
Ministerio de Cultura, facilitados por Anxela Chillón.

•

O 75% das editoriais españolas teñen un proxecto dixital en marcha.

•

No 2010 o libro dixital supón xa o 15,9% das obras rexistradas.

•

Un 47,8% dos lectores españois declárase lector en soporte dixital (o 97,3% en
ordenadores, o 1,7% en ereaders e o 6,9% emprega móbiles, axendas electrónicas…).

•

O 5,3% da poboación le libros en soporte dixital.

•

En 2010 a oferta dixital representou o 3% da facturación do sector editorial español.
Agárdase que alcance o 7% en 2011 e o 12% en 2012.
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Lingua galega e tecnoloxía
DATOS DO INFORME SITUACIÓN DA LINGUA GALEGA NA SOCIEDADE. OBSERVACIÓN NO
ÁMBITO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 2008
Observatorio da Lingua Galega. Secretaría Xeral de Política Lingüística

CIDADANÍA

o Ordenador persoal (2007): un 18,3% da cidadanía emprega algún programa informático en
galego, fronte ao 81,7% que non o empregou nunca.

o Lingua empregada nos correos electrónicos: o 47,2 % da poboación de 15 anos ou máis residente
en Galicia en 2007 usa o galego sempre ou esporadicamente na redacción de correos electrónicos.
No colectivo estudantil obsérvanse valores superiores á media no uso habitual.

o 3 de cada 4 usuarios galegos de internet de máis de 15 anos coñece (2007) a existencia de
ferramentas lingüísticas que facilitan o emprego do galego nas TIC. O 96,1% das persoas que
usaron este tipo de ferramentas atopounas útiles.

EMPRESA

o Atención por correo electrónico: 13,5% en galego, fronte ao 86,5 % maioritariamente en
castelán.

o Lingua da páxina web da empresa (de 6 a 249 empregados): preto do 15% das páxinas están só
ou tamén en galego.

o Un 46% das empresas de informática de Galicia de 10 ou máis empregados que venderon
software no 2007 afirmou que tivera demanda de produtos en galego no último ano.

ADMINISTRACIÓN

• Atención por correo electrónico: o 81,2% da atención realizada por correo electrónico foi en
galego.
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