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PRÓLOGO
O Consello da Cultura Galega, en colaboración coa Asociación da Prensa de Santiago
de Compostela e coa Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais, puxo en marcha un programa de traballo para coñecer mellor
a situación en que os xornalistas desenvolven a súa actividade profesional. Despois de varios estudios puntuais, a Ponencia de Comunicación considerou que era o momento de
abordar un traballo máis global para dispoñer dunha radiografía da situación laboral e das
actitudes profesionais nos medios de comunicación.
O traballo que recollemos nesta publicación, unha descrición da situación actual nos
medios de comunicación de Galicia, proporciona información sobre a situación laboral, a
realidade lingüística e as novas tecnoloxías. Trátase dun estudio con abundantes datos e
unha detallada análise sobre a adaptación dos profesionais que traballan no campo do xornalismo ás novas tecnoloxías que están cambiando o escenario comunicativo.
A partir de agora hai unha liña de traballo que a Ponencia de Comunicación vai tratar
que teña continuidade para garantir un estudio continuado da situación laboral e profesional dos xornalistas. O obxectivo é realizar novas investigacións que afonden sobre os perfís dos traballadores dos medios de comunicación e os novos perfís que estes demandan para
afrontar con éxito os desafíos da sociedade do coñecemento e da comunicación.
Desde a Ponencia de Comunicación queremos poñer sobre a mesa datos para coñece-los puntos fortes e os puntos débiles dos profesionais a fin de ofrecer solucións que contribúan a unha boa oferta de formación continúa. Só así se poderán deseñar estratexias de
futuro pensadas para axudar ós traballadores do mundo da Comunicación a vence-los
desafíos dun hipersector en continuo cambio.
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A Ponencia de Comunicación, con traballos propios e con liñas de investigación en
colaboración coas universidades de Galicia e co Colexio Profesional de Xornalistas de
Galicia, tratará de seguir proporcionando datos sobre o panorama galego da Comunicación,
con especial atención a aqueles aspectos que contribúan a un maior emprego do galego para
facer realidade a diversidade globalizada que tamén posibilitan as tecnoloxías actuais.

Xosé López
Coordinador da Ponencia de Comunicación

10

CONDICIÓNS LABORAIS E ACTITUDES PROFESIONAIS NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

As características específicas do xornalismo obrigaron a facer un censo previo para ter
constancia de todos aqueles que habitualmente elaboran información en Galicia. Tratábase,
en síntese, de fixar unha poboación referencial sobre a que realizar despois a investigación
das condicións e actitudes profesionais nos medios galegos. Promovido pola Asociación da
Prensa de Santiago e financiado polo Consello da Cultura Galega, o traballo levouse a cabo
coa colaboración da Facultade de Ciencias da Información e coa participación dos bolseiros
Xurxo Salgado Teijido e Natalia Sequeiro.
Para a elaboración do censo solicitouse a colaboración de case tódalas empresas, asociacións profesionais, facultades e medios relacionados coa comunicación, seleccionando os
traballadores que habitualmente se encargan de tarefas informativas. A pretensión inicial era
elaborar un censo de poboación atendendo ás variables de nome, sexo, idade, estudios,
cidade e soporte en que traballan.
A recollida de datos resultou unha tarefa longa e complicada na que, a miúdo, se fixo
difícil conseguir tódolos datos requiridos ben porque non figuraban nos arquivos das asociacións profesionais ou ben pola negativa dalgunhas empresas a facilita-lo que consideraban "información confidencial", que de ser desvelada iría contra o dereito á intimidade dos
seus traballadores, aínda que na solicitude de información se adiantaba o compromiso de
non facer pública a listaxe final.
Das empresas, asociacións e organismos consultados, recolléronse datos útiles nos
seguintes:
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Asociacións de profesionais
Asociación da Prensa da Coruña
Asociación da Prensa de Lugo
Asociación da Prensa de Santiago
Asociación da Prensa de Vigo
Asociación de Xornalistas da Coruña
Asociación de Periodistas de Galicia
Asociación de Xornalistas de Vigo

Axencias de información xeral
Axencia Efe
Axencia Galega de Noticias
Europa Press
Gali Press

Axencias de publicidade con servicios de comunicación
Abano
Blades Comunicación
Campos y Del Moral
Comlink Galicia Comunicaciones Internacionales
Conexión Gráfica
Gabinete Técnico de Comunicación
Gestmusic Galicia
Grupo Bap Conde
Iz Comunicación
J&J Del Río
Occidental Comunicación
Publinorte
14
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Quatro y Media
Versal Comunicación
Emisoras de radio locais/municipais
Allariz
Arteixo
Arzúa
Betanzos
Boqueixón
Cerceda
Estrada, A
Foz
Maceda
Obradoiro (Santiago de Compostela)
Oleiros
Ordes
Pobra, A
Ponteareas
Radio Costa de Lugo (Cervo)
Radio Eume (As Pontes)
Radio Neria (Corcubión)
Radio Salnés (Cambados)
Sada
Valadouro, O
Vía de Lemos
Contactados sen tódolos datos:
Boiro
Culleredo
15
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Fene
Fisterra
Melide
Negreira
Pobra do Caramiñal, A
Quiroga
Touro
Tui
Val do Dubra

Emisoras de radio rexionais/nacionais
Cadena Cope. Emisoras da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Ribadeo, Santiago, Verín e Vigo.
Cadena Ser. Emisoras da Coruña, A Mariña-Viveiro, Galicia (Santiago), Arousa, Lugo,
Ourense, Ribeiro, Pontevedra (inclúe Dial Pontevedra), Vigo, A Limia e Dial Rías Altas.
Onda Cero. Emisoras da Coruña, O Carballiño, Monforte de Lemos (Radio Principal),
Ourense (Radio Miño), Santiago, Vigo, Vilalba (Radio Principal).
Radio Autonómica Galega. Redacción central en Santiago e tódalas delegacións.
Radio España. Emisoras da Coruña, Muros, Santiago e Vigo.
Radio Nacional de España. Emisoras da Coruña (cabeceira), Lugo, Ourense, Pontevedra,
Santiago e Vigo.
Radio Voz. Emisora cabeceira (A Coruña) e delegacións de Carballo, Lalín, Lugo,
Ponteareas, Pontevedra, Santiago, O Barco de Valdeorras, Vigo, Ourense e Ferrol.

Emisoras de televisión locais/municipais
Cablevisión do Carballiño S.L.
Canal 60 Tv (A Coruña)
Galivisión
Noroeste RTV (Ponteareas)
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Ourense TV Bemposta
RTV Municipal de Cerceda
RTV Municipal de Ponteareas
RTV Municipal das Pontes
Tele Boqueixón
Telecidade (Vigo)
TeleSalnés
Televisión de Lugo/ Lugovisión
Televisión de Melide
Televisión de Pontevedra
TV7 Monforte

Contactados, sen tódolos datos:
As Mariñas Tv (Oleiros)
Canal 50 A Guarda
Costa Norte Tv
Ferrolvisión Canal 29
Ribeira Sacra Televisión
RTVM Quiroga
RTVM Tui
TeleMiño
TPM (Televisión de Cangas)

Emisoras de televisión rexionais/nacionais
Antena 3
Atlas Galicia (Tele 5)
Televisión Española. Redacción central en Santiago e tódalas delegacións.
Televisión de Galicia. Redacción central en Santiago e tódalas delegacións.
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Gabinetes de prensa/comunicación públicos e privados
Adolfo Domínguez
Área Central
Asociación de Empresarios de Lugo
Asociación de Empresarios de Ourense
Astilleros Vulcano
Augas de Mondariz
Autopistas del Atlántico
Banco Pastor
Caixa Galicia
Caixa Ourense
Caixa de Pontevedra
Caixa Vigo
Citroën Hispania
Colexio Oficial de Enfermería
Colexio Oficial de Médicos
Complexo Hospitalario Juan Canalejo - A Coruña
Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela
Complexo Hospitalario Xeral Cíes - Vigo
Concello do Barco de Valdeorras
Concello do Carballiño
Concello da Coruña
Concello de Ferrol
Concello de Lugo
Concello de Melide
Concello de Monforte de Lemos
Concello de Ourense
Concello de Padrón
Concello de Pontevedra
Concello de Santiago
18
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Concello de Vigo
Concello de Vilagarcía
Concello de Vilanova
Confederación de Empresarios da Coruña
Confederación de Empresarios de Galicia
Confederación de Empresarios de Lugo
Confederación de Empresarios de Ourense
Confederación de Empresarios de Pontevedra
Coren
Delegación do Goberno na Coruña
Deputación da Coruña
Deputación de Lugo
Deputación de Ourense
Deputación de Pontevedra
Donuts Galicia
El Corte Inglés
Ence
Federación Galega de Comercio
Garda Civil. Oficina Periférica de Comunicación
Gas Galicia
Hospital Santa Teresa. A Coruña
Inditex
Industrias Frigoríficas do Barco
Ir Indo (editorial)
Leyma
Monte industrial
Oficina Periférica de Comunicación da Garda Civil
Parlamento
Parlamento. Grupo Parlamentario do BNG
Parlamento. Grupo Parlamentario do Grupo Mixto
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Parlamento. Grupo Parlamentario do Partido dos Socialistas de Galicia
Parlamento. Grupo Parlamentario do Partido Popular de Galicia
Pescanova
Povisa (Vigo)
Renfe-Galicia
Rexión Militar do Noroeste
Sindicato CIG
Sindicato Comisións Obreiras
Sindicato UGT
Sindicato Unións Agrarias
Sindicato Xoves Agricultores
Subdelegación do Goberno en Lugo
Subdelegación do Goberno en Ourense
Subdelegación do Goberno en Pontevedra
Unión Fenosa
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Xunta de Galicia
Zéneca Farma

Xornais deportivos
Diario As
DxT Campeón
Marca
Meta Sport
Tododeporte
Tribuna Deportiva
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Xornais económicos
Eco. Revista de Economía Atlántica
Empresa (CEP)
Zona Industrial
Xornais galegos de información xeral
Atlántico Diario
Diario de Ferrol
Diario de Pontevedra
El Correo Gallego
El Ideal Gallego
El Progreso
Faro de Vigo
La Región
La Voz de Galicia
O Correo Galego
Xornais nacionais de información xeral
ABC
El Mundo
El País
El Periódico de Catalunya
La Vanguardia
Outros xornais periódicos (semanais, quincenais, mensuais,...)
7 días
A Nosa Terra
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A Peneira
Beiramiño
Campo da festa
Compostelán
Crónica de Ferrolterra
Dezactualidade
El Colmenar
España Exterior
Galicia en el Mundo
Heraldo de Vivero
La Región Internacional
La Voz de Ortigueira
O Sil Ano 2000
O Tambre
Tempos Novos
Docencia
Facultade de Ciencias da Información. Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Ciencias Sociais. Universidade de Vigo
Cos datos dispoñibles fíxose un cruzamento de variables para eliminar duplicidades. O
censo final permite unha primeira radiografía dos xornalistas galegos atendendo ó medio e
soporte en que traballan, ó sexo e á distribución xeográfica dos informadores.
As cifras que se achegan nesta primeira parte inclúen tamén as/os que foron identificados como xornalistas en activo pero que non aparecen vinculados a ningún medio. Coa
cautela precisa, este dato pode interpretarse como un índice orientador do desemprego1.
1 Para realiza-lo estudio desenvolvido en colaboración coa Unidade de Investigación en Psicoloxía Comercial, da Facultade de
Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, tomouse como poboación de referencia a poboación activa.
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O censo confeccionado inclúe un total de 1955 persoas que habitualmente se dedican
a elaborar información en Galicia. Non é un censo pechado, pero refire os homes e mulleres
que dunha forma habitual e constante traballan como xornalistas2, independentente de que,
sobre todo en radio e televisión, o seu traballo se emita en espacios de información ou nalgún dos programas da grella. De cada dez entradas no censo de xornalistas, seis son homes
(57.6%) e catro mulleres (42.4%).

2 A listaxe non inclúe, por exemplo, os colaboradores que se limitan a notificarlle ó medio a existencia dalgún feito susceptible de

converterse en noticia.
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Por sexos, mantéñense as diferencias entre a presencia de homes e mulleres nas redaccións de case tódolos soportes galegos. A excepción dáse no caso da televisión, na que o
número de redactores e redactoras se equilibra, e nos gabinetes, nos que se percibe unha
maior presencia feminina.
O maior desequilibrio na situación de homes e mulleres obsérvase ó analiza-las cifras de
desemprego. Aceptado que as/os xornalistas incluídos no censo sen especificación do medio
en que traballan están inactivos, o paro afectaría ó 20.67% das mulleres fronte ó 7.13% dos
homes. Como referencia media, están desempregados 13 de cada cen xornalistas galegos
(12.87%). A desproporción mantense, igualmente, nas distancias de homes e mulleres sobre
a media xeral de paro: as mulleres están 7 puntos por riba e os homes 5.5 por debaixo.

Datos de ocupación non rexistrada
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A situación diametralmente oposta, a dos pluriempregados, tamén reflicte un panorama de desvantaxe para as mulleres. Dous de cada cen xornalistas traballan para máis dun
medio informativo. Deles, por cada muller con máis dun emprego hai catro homes na
mesma situación.

A Coruña é a provincia con maior concentración de xornalistas, principalmente na cidade
de Santiago de Compostela, ata o punto de que un de cada dous xornalistas galegos traballa
nalgún medio situado neste ámbito territorial. A porcentaxe máis baixa corresponde a
Ourense. No cómputo hai sen determinar un 13.23%, fundamentalmente porque traballa
nun ámbito territorial que corresponde a máis dunha provincia.
Na distribución territorial por sexos mantense nas catro provincias a diferencia de
menor presencia feminina que masculina nas redaccións dos medios galegos, agás no caso
dos gabinetes.
Os datos do censo serviron como referente da poboación para investigar. A imposibilidade de acceder a tódalas poboacións con presencia de xornalistas obrigou a segmenta-la
poboación en seis áreas territoriais. Para a afixación da mostra só se tivo en conta a
poboación das localidades incluídas en cada área e non o total provincial. Deste xeito, das
1955 entradas rexistradas na elaboración do censo foi preciso desconta-lo número de xornalistas sen ocupación identificada e todos aqueles que traballaban en vilas non incluídas
nas que serían visitadas polo equipo de enquisadores como puntos de mostraxe seleccionados en cada unha das seis áreas xeográficas establecidas para o desenvolvemento da investigación de campo. O obxectivo era realiza-las entrevistas entre a poboación activa real nas
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poboacións seleccionadas sen que se vira afectada a representatividade da mostra sobre a
poboación total censada. Como se explica máis pormenorizadamente no seguinte capítulo,
ó aborda-la realización da mostra, estas seis áreas son: A Coruña (A Coruña, Ferrol,
Carballo e Cerceda), Lugo (Lugo, Viveiro e Monforte de Lemos), Ourense (Ourense, O
Barco e O Carballiño), Pontevedra (Pontevedra, Vilagarcía de Arousa e Marín), Vigo (Vigo
e Redondela) e Santiago de Compostela.
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CAPÍTULO II
INVESTIGACIÓN
O traballo que a continuación presentamos trata de facer unha análise descritiva da
situación actual nos medios de comunicación en Galicia. Esta análise faise atendendo a tres
aspectos básicos, cos que se pretende coñecer máis de preto a realidade laboral presente nos
medios de comunicación.
Un primeiro aspecto ó que se lle prestará unha atención especial será á realidade laboral
deste colectivo. Algúns temas ós que trataremos de dar resposta serán a análise da duración
da xornada laboral nos diferentes medios, cales son as condicións contractuais e o salario
percibido, ou cal é a satisfacción laboral destes traballadores.
Tamén resulta interesante coñece-la realidade lingüística que se está a dar nos medios de
comunicación en Galicia. Desde este punto de vista, cómpre prestar atención a aspectos
como o uso que se está facendo do galego nos distintos medios ou coñece-las percepcións
xerais dos xornalistas sobre o uso da lingua galega para a redacción das noticias.
Do mesmo xeito, cómpre analiza-lo uso que os xornalistas están a facer das novas tecnoloxías,
fundamentalmente centrándonos no uso de internet e o correo electrónico. A implantación
masiva dos mesmos supón, no caso do xornalismo, unha ferramenta imprescindible de cara a
facilita-lo traballo diario dos usuarios. O acceso ás bases de datos, comunicacións dentro e fóra
da empresa e o propio traballo de redacción son, cada día que pasa, máis difíciles de pensar sen
estas novas tecnoloxías.
Finalmente, é mester deixar claro que este informe é o resultado dunha exploración descritiva dos datos recollidos. Deste xeito, sen renunciar ós principios de rigor de calquera traballo científico, procurouse achegar ó lector a información da forma máis accesible posible,
máis non por iso renunciando a unha rigorosa análise dos datos.
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OBXECTIVOS
Os obxectivos deste estudio son:
1. Coñece-la situación laboral dos xornalistas, prestando especial atención a aspectos da
xornada laboral -como número de días e horas traballados-, os tipos de contrato, as ocupacións reais na empresa e as estipuladas nos contratos, etc.
2. En segundo lugar, facer unha aproximación á realidade lingüística presente nos
medios de comunicación en Galicia. Coñece-la implantación do galego nos medios de
comunicación e sabe-los usos que se fan da lingua galega centrarán o interese deste obxectivo. Para iso analizarase tanto a actitude lingüística no traballo como en situacións cotiás
como poden se-las conversas cos amigos.
3. Finalmente, coñecer como se están adaptando os profesionais que traballan no campo
do xornalismo ás novas tecnoloxías. Dentro deste obxectivo é interesante descubrir tanto as
posibilidades de software e hardware como a frecuencia de uso por parte destes profesionais.

METODOLOXÍA
1. PROCEDEMENTO
Para aborda-los obxectivos anteriormente sinalados, nesta investigación empregouse
Metodoloxía Cuantitativa baseada na utilización de enquisas persoais, co fin de obter resultados estatisticamente significativos.
2. FICHA TÉCNICA
A poboación obxecto de estudio son os xornalistas en activo que na actualidade se
atopan traballando nos distintos medios de comunicación galegos. Os colectivos considerados atenden a prensa escrita, radio, televisión, gabinetes, axencias e docencia.
30
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Distribución por cidades e zonas da poboación obxecto de estudio

A determinación do tamaño da mostra fíxose empregando unha técnica de mostraxe
probabilística para poboacións finitas. A selección final da mostra fíxose empregando a técnica de mostraxe aleatoria estratificada, e o procedemento de afixación utilizado foi a
afixación proporcional tendo en conta as seguintes variables de afixación: provincia (A
Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense); zona de influencia: A Coruña (fixéronse enquisas na
Coruña, Ferrol, Carballo e Cerceda), Santiago, Pontevedra (distribuíronse enquisas en
Pontevedra e Vilagarcía), Vigo, Lugo (distribuíronse enquisas en Lugo, Monforte de Lemos
e Viveiro) e Ourense (recolléronse datos en Ourense, O Carballiño e O Barco de
Valdeorras); medio (prensa, radio, TV, gabinete, axencia e docencia) e, por último, sexo
(homes e mulleres). A mostra final estivo formada por 300 individuos distribuídos segundo a táboa 2.
Unha consideración que hai que ter en conta á hora de le-los resultados é o tamaño da
mostra segundo as diferentes zonas, que en determinados medios se mostra moi reducido.
A modo de exemplo, en Pontevedra só temos dous entrevistados no medio radio ou televisión, ou un entrevistado en televisión no caso de Ourense.
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Así mesmo, como consecuencia do reducido número de xornalistas que traballan en
gabinetes e axencias, decidimos consideralos como un mesmo colectivo. No caso de
Santiago, onde se traballa cun n maior, fixéronse análises por separado para estes dous
colectivos.
O estudio así definido respondeu ós seguintes parámetros:

Ámbito: Censo de Xornalistas en activo.
Universo: Finito.
Suposto de varianza descoñecida: p=q=50.
Erro máximo admitido: ±5.5.
Nivel de confianza: α= .05
Probabilidade asociada: p= 95.5%.
Tamaño da mostra: 300 suxeitos.
Recollida da información: Enquisa persoal.
Traballo de campo: do 22 de novembro ó 1 de decembro de 1999.
Supervisión: 10%. Días 3-4 de decembro de 1999.
Codificación/Tabulación: 9-10 de decembro 1999.
Informe final: 17-21 de decembro de 1999.

Investigadores principais: Jesús Varela Mallou (grupo de investigación en Psicoloxía
Comercial – USC) e Miguel Túñez.
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Distribución por zonas, medios e sexo da poboación obxecto de estudio
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As enquisas persoais foron feitas pola rede de campo do Grupo de Investigación en
Psicoloxía Comercial, traballando nesta investigación 2 supervisores do traballo de campo, 8
enquisadores e 2 coordinadores. Unha vez finalizada a recollida de datos, realizouse a codificación das variables, gravación e depuración dos datos e, finalmente, a análise estatística
dos mesmos.

3. DESCRIPCIÓN DA MOSTRA
Dos 300 xornalistas que formaron parte da mostra, o 60% (180 suxeitos) traballan na
provincia da Coruña, o 20.3% (61 suxeitos) traballan na provincia de Pontevedra, o 10%
(30 suxeitos) traballan na provincia de Lugo e, finalmente, o 9.7% restante (29 suxeitos) traballan na provincia de Ourense. Feita unha distribución por sexo, o 57.67% (173 suxeitos)
son homes e o 42.33% (127 suxeitos) son mulleres. A continuación presentámo-la
descrición da mostra en función dunha serie de variables sociodemográficas tales como zona
de influencia, medio, sexo, idade e estudios.

3.1. ZONA
Cómpre sinalar que a mostra reproduce de xeito proporcional o que acontece na
poboación estudiada. A estructura da comunicación en Galicia fai de Santiago a cidade co
maior número de xornalistas ata o punto de que catro de cada dez informadores que traballan en Galicia están nalgunha das redaccións da capital do país (38.7% dos entrevistados). A Coruña (con poboación consultada na Coruña, Ferrol, Carballo e Cerceda) e Vigo
aparecen a continuación cun 21.3% e un 14%, respectivamente. En conxunto, Santiago, A
Coruña e Vigo concentran oito de cada dez informadores galegos.
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Figura 1. Zona

3.2. MEDIOS
A prensa é o medio que ten o maior número de xornalistas en activo. Catro de cada dez
xornalista galegos están a desenvolver labores informativas en medios escritos (43.3%).
Séguelle a televisión, que reúne a dous de cada dez xornalistas (20.33%). A radio é o terceiro medio en canto a número de xornalistas (18.00%), seguido de gabinetes (9.67%),
axencias (6.33%) e docencia (2.33%) (Figura 2). Para o estudio desbotáronse outros sectores, como internet, pola escasa incidencia no cómputo xeral, de acordo cos datos obtidos
na elaboración do censo3.

3 Cando se realizou o censo aínda non existían Xornal.com, Galicianet.com, Galiciaenxogo.com...
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Figura 2. Medios

3.3. SEXO
O número de homes nos medios de comunicación en Galicia é superior ó número de
mulleres. Na prensa e na docencia é onde se aprecia unha maior diferencia, sendo a porcentaxe de homes do 67.7% e do 32.3% para as mulleres no caso da prensa escrita, e do
71.4% e 28.6%, respectivamente, no caso da docencia.
A diferencia porcentual no caso dos outros medios de comunicación é mínima, non
superando en ningún caso os cinco puntos. En canto a axencias e gabinetes, a porcentaxe
de mulleres é lixeiramente superior á dos homes, en tanto que na radio e na televisión as
proporcións de homes e mulleres son iguais.
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Figura 3. Sexo

3.4. IDADE
Polo que fai referencia á idade, a mostra ten unha distribución piramidal, con maior
número de xornalistas na base da pirámide. Isto reflíctese na mocidade dos xornalistas que
traballan en Galicia, cunha media de idade de 32 anos.

Figura 4. Idade
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Atendendo a diferencias de xénero, pódemos subliñar que a idade media no caso das
mulleres é de 30 anos, mentres que no caso dos varóns é de 34. En canto ós medios, non
hai diferencias significativas aínda que no caso da docencia é onde aparece unha media de
idade maior.

3.5. ESTUDIOS
Un oitenta por cento dos xornalistas entrevistados asegura ter acabados estudios universitarios. Entre estes, a maioría sinala ser licenciado en Ciencias da Información. Resultan
especialmente interesante as diferencias significativas obtidas en sexo, sendo as mulleres as
que se caracterizan por ter en maior medida os estudios específicos de Xornalismo.
No caso da idade, apréciase que a formación en Ciencias da Información parece cada
vez máis básica para incorporarse a unha redacción como xornalista, tendo en conta que
case toda a xente nova entrevistada ten estes estudios. Non se atoparon diferencias significativas atendendo ó medio, á zona nin ó tipo de empresa.
En conxunto, o 65.7% di estar en posesión do título de licenciado en Ciencias da
Información. A esta porcentaxe hai que suma-lo 16.3% que sinala formación universitaria
noutras disciplinas e o 6.7% que asegura ter estudios universitarios de ciclo medio. O 9.7%
estudiou ata COU ou FPII. (Figura 5)
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Figura 5. Estudios
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RESULTADOS XERAIS
1. CONDICIÓNS LABORAIS
1.1. MEDIO
Atendendo á distribución por medios, de novo neste caso a mostra reproduce o que de
xeito proporcional acontece na poboación; así, pódese apreciar que un 43.3% dos consultados traballan na prensa, un 20.3% na televisión, un 18% na radio e a porcentaxe restante
repártese entre gabinetes, axencia e docencia.

Figura 6. Distribución de xornalistas por soporte

MEDIO PRINCIPAL E SECUNDARIO
Dous de cada dez xornalistas (19.7%) traballan en varios medios, ben porque a empresa é multimedia ou ben porque traballan para diferentes soportes. Cómpre sinalar que só
no caso da prensa se produce unha duplicación, o que significa que tres entrevistados están
traballando ó mesmo tempo en diferentes soportes dentro do medio prensa.
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1.2. TIPO DE EMPRESA
A maior parte dos xornalistas que traballan en Galicia fano nun medio privado. Os
medios con carácter público maioritario son televisión (fundamentalmente Televisión de
Galicia) e a docencia (Universidades de Santiago de Compostela e Vigo). No caso da radio,
o repartimento entre medios públicos e privados está máis igualado: 38.9% empresa pública e 61.1% empresa privada. En prensa non hai medios públicos.

Figura 7. Medios públicos e privados
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1.3. CONTRATO
Con referencia ó contrato, os principais aspectos ós que se lles prestou importancia
foron a súa duración e o tipo de vinculación laboral coa empresa que teñen os xornalistas
entrevistados. Entre os aspectos máis salientables como obxecto de estudio consideráronse
as posibles discrepancias en canto ó tipo de contrato, o número de días e horas traballadas
e a comprobación de se existen ou non diferencias significativas entre os medios ou tipos de
empresa.

TIPO DE CONTRATO
Un primeiro dato que hai que sinalar fai referencia á seguridade do contrato. Un 9.3%
dos entrevistados afirma non ter contrato, un 32.7% está contratado a tempo parcial e un
58% é fixo.

Figura 8. Contrato
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Pormenorizando estes datos por sectores comeza a verse cal é a realidade laboral dos xornalistas galegos. A pesar de que a maioría das entrevistas se fixeron nas redaccións dos
medios4, as porcentaxes pormenorizadas reflicten que están sen contrato quince de cada cen
xornalistas da prensa escrita, dous de cada cen informadores da radio, cinco de cada cen que
traballan en televisión e oito de cada cen que elaboran información de axencia. Só nas entrevistas a traballadores de gabinetes e os docentes non se atopou ningún xornalista nesta
situación5.

Figura 9. Duración do contrato segundo o medio en que traballan
4 Acudiuse, amais, a actos públicos con previsible cobertura informativa ou a actos organizados para os xornalistas, como conferencias de prensa.
5 A situación é distinta en cada medio e aínda no caso dunha mesma cabeceira pode haber variacións se se compara a situación
dos empregados na redacción central cos que traballan nalgunha delegación. A modo de exemplo, baste cita-lo informe elaborado
polo Comité de Empresa do xornal Faro de Vigo. Nese documento asegúrase que "a data 1-2-2000, a Redacción e Delegacións de
FARO contan cun total de 65 redactores de cadro de persoal, suxeitos a contrato laboral, e con 39 persoas sen contrato. Isto supón
que o 62.5% do persoal está legalmente contratado e o 37.5% do persoal está en situación irregular".
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A lectura deste dato debe facerse tendo en conta os índices de inestabilidade laboral.
Están con contrato temporal dezaseis de cada cen xornalistas da prensa escrita, vinteoito de
cada cen informadores da radio, cincuenta e dous de cada cen que traballan en televisión e
quince de cada cen que elaboran información de axencia, setenta e cinco de cada cen que o
fan nos gabinetes de comunicación e setenta e un de cada cen que se dedican á docencia.

Inestabilidade laboral por soportes

XORNADA LABORAL
Un 89.3% dos xornalistas galegos teñen contrato a xornada completa, fronte a un 6.6%
que está traballando a tempo parcial (figura 10).
No conxunto da profesión xornalística, a maioría dos contratos, independentemente do
medio, é de xornada completa. Tan só na docencia existe unha diversidade considerable en
canto ás horas que se traballan, mais cómpre ter presente que este colectivo é o que ten un
tamaño máis reducido (ni=7) (figura 11).
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Figura 10. Modelos de contratos

Figura 11. Tipo de contrato segundo o medio en que traballan
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Outro indicador que debemos ter en conta ó falarmos do tipo de contrato é considerar
tanto as horas como os días que traballan os xornalistas no mes. Con respecto a isto cómpre sinalar que non se atoparon diferencias significativas ó falarmos de días. No caso das
horas, os que traballan a xornada completa traballan unha media de oito horas e media
fronte ás seis horas e media dos que traballan a tempo parcial.

1.4. OCUPACIÓN CONTRATADA E OCUPACIÓN REAL
Si apareceron discrepancias entre a ocupación pola que foron contratados os xornalistas
e a ocupación real que aseguran que están a desenvolver na empresa, fundamentalmente no
caso dos locutores e redactores. Na táboa que aparece a continuación preséntanse nas filas
as ocupacións polas que foron contratados e nas columnas as ocupacións reais que desenvolven na empresa. Nas celas recóllense as porcentaxes, e aparecen sinaladas en vermello as
coincidencias no cento por cento entre as dúas ocupacións. Dos 280 entrevistados que
responderon a esta pregunta, nun 81% dos casos (227) coincide a ocupación do contrato e
a ocupación real, mentres que no 19% restante (53) hai diferencias.
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Relación entre a ocupación no contrato e a ocupación real na empresa (en porcentaxes)
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1.5. ANTIGÜIDADE NA EMPRESA
No que fai referencia á antigüidade ou anos que os xornalistas levan traballando na actual
empresa, cómpre dicir que hai un repartimento similar entre as distintas categorías. Non se
atoparon diferencias significativas con respecto ó medio, pero si apareceron con respecto ó
sexo, tendo as mulleres menos antigüidade cós homes6. Os mesmos resultados apareceron
atendendo ó tipo de empresa, onde as empresas privadas tiñan traballadores con menos
antigüidade cás públicas.
Debemos sinalar tamén que os que teñen contrato de locutor, redactor xefe ou xefe de
sección xeralmente levan máis de 7 anos traballando na empresa. Pola contra, os axudantes
de redacción e os correspondentes son os que teñen unha menor antigüidade.

Figura 12. Antigüidade laboral

6 Os resultados reflicten a crecente incorporación da muller ó mundo do xornalismo. As diferencias por sexos son unha constante en varios parámetros analizados, como se verá noutras partes deste informe.
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1.6. OUTROS ASPECTOS SOBRE A XORNADA LABORAL
DÍAS TRABALLADOS NO MES
A xornada laboral dos xornalistas desenvólvese maioritariamente durante cinco ou seis
días á semana, un 86% dos xornalistas traballan entre vinte e vinteseis días no mes. A media
de días traballados é de vintetrés e a moda estatística é vintecatro. A figura inferior recolle
a porcentaxe de suxeitos que traballan un determinado número de días.
Atopáronse diferencias significativas atendendo ó tipo de medio en que se traballa, sendo
os xornalistas que desenvolven o seu labor na prensa os que teñen unha xornada laboral con
máis días de traballo.

Figura 13. Media de días traballados cada mes
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Globalizando os resultados, cada xornalista debería traballar 21 días ó mes para ter
cuberta unha dedicación de oito horas diarias7. Sen embargo, máis de setenta e dous de cada
cen entrevistados estarían por riba dese cómputo xa que traballarían entre 22 e 30 días de
cada mes.
Como se observa na figura 13, o 55% tamén superaría a media referencial de 22 días
laborais cada mes.
Por soportes, os redactores de televisión, os de axencia e os docentes traballan menos de
22 días por mes. As porcentaxes increméntanse no caso dos gabinetes e da radio. As medias
máis altas aparecen nas respostas dos informadores que traballan en prensa (Figura 14).

Figura 14. Media de días traballados no mes por soporte
7 Con oito horas diarias e vintedous días laborables cada mes, o cómputo final sae en 172 horas por mes. No caso dos xornalistas, con oito horas e media diarias durante vinteún días ese cómputo mensual sería de 178.5 horas.
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DURACIÓN DA XORNADA LABORAL
A media da xornada laboral é de 8.4 horas. Non se atoparon diferencias significativas
atendendo ó soporte, aínda que podemos sinalar que os empregados en prensa e en gabinetes son os que teñen a xornada laboral máis longa. Tampouco se atopou relación directa
entre o número de horas que se traballan e a paga bruta mensual; é dicir, non existe unha
identificación de maior salario canto maior sexa a xornada laboral.
Se nos días traballados mensualmente os informadores de axencia e os traballadores dos
gabinetes aparecían coas ratio máis baixas, a situación invértese cando se estudian as horas
que diariamente dedican á súa profesión.
Pola súa parte, os de prensa seguen a se-los que teñen a xornada laboral diaria máis
longa. Séguenlle, como se apuntaba, os de gabinetes e os de axencias8. Por baixo da media
están os de radio e os de televisión.
Tódolos colectivos consultados aseguran traballar9, como media, máis de oito horas
diarias, agás os docentes, que se sitúan en pouco máis de sete.

8 Un xornalista habitualmente non ten hora fixa de entrada e saída. Pediuse ós entrevistados que fixeran unha media estimativa
do que sería un día normal de traballo ou, de ter unha dedicación variable, que ponderaran as horas traballadas nos días previos á
entrevista.
9 No cómputo global inclúense os traballadores a xornada parcial e a xornada completa. A súa incidencia real depende, tamén,
dos días e horas traballados cada mes. As variacións en cada colectivo analízanse pormenorizadamente nos capítulos específicos de
cada soporte.
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Figura 15. Media de horas traballadas cada día

Figura 16. Media de horas traballadas no mes por soporte
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Podemos sinalar, con referencia ó número de días de traballo e duración da xornada laboral que, a medida que aumenta o número de días de traballo ó mes, tamén aumenta o
número de horas traballadas. Deste xeito cómpre sinalar que un 20.7% dos que traballan
máis de 26 días ó mes teñen unha xornada laboral superior ás 10 horas.

Figura 17. Horas traballadas no mes por número de días de traballo
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FLEXIBILIDADE DE HORARIO
Seis de cada dez xornalistas non teñen hora de entrada e saída, mais cómpre ter presente que o medio en que desenvolven o seu traballo desempeña un papel fundamental. Un
80.8% dos xornalistas que traballan en prensa teñen unha duración irregular da xornada
laboral, fronte ó 48.1% no caso da radio e un 44.3% no caso da televisión10.

Figura 18. Horarios regulados de entrada e saída

1.7. NÚMERO DE INFORMACIÓNS ELABORADAS
A media de informacións que os xornalistas elaboran ó día é de 5.5. Atopáronse diferencias significativas atendendo ó medio, sendo as axencias e a radio os medios en que se elabora maior cantidade de informacións diarias (10.9 e 7.3 respectivamente).
10 A diferencia explícase pola propia ordenación interna do traballo. Mentres na prensa existe un único producto diario, no caso
da radio e da televisión o contacto coa audiencia está fragmentado en varias citas informativas ó longo da xornada. As redaccións
nestes dous medios estructúranse atendendo á frecuencia horaria dos informativos, xeralmente con equipos diferenciados en cada
caso, o que permite fixar quendas de traballo.
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Figura 19. Número de informacións elaboradas ó día

Figura 20. Media de informacións elaboradas ó día por medio de comunicación
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É significativo destacar que un de cada tres xornalistas galegos (32.4%) elabora diariamente máis de seis informacións e que só televisión e gabinetes están por baixo da media
de producción informativa diaria11. O 14.3% dedícase a tarefas diferentes ás de redacción.

1.8. NÚMERO DE SOPORTES EN QUE TRABALLAN
A meirande parte dos xornalistas traballan nun só soporte. Nembargantes temos que
dicir que se atoparon diferencias significativas atendendo ó medio en que traballan, sendo
os traballadores de gabinetes e radio os máis propensos a traballar en varios soportes.

Figura 21. Traballo en soportes
11 A cantidade de información é un parámetro importante para unha análise cualitativa da situación laboral dos xornalistas. A

dimensión dos cadros de persoal (máis reducidos na radio), as funcións específicas do medio (facilitar ós medios canta máis información sexa posible no caso das axencias), ou a complexidade do proceso de elaboración da información (recoller datos e imaxe,
redactar, editar... na televisión) serven para dimensionar correctamente o resultado cualitativo. Sería erróneo facer unha identificación entre cantidade e calidade, mesmo entre cantidade e efectividade. Ó contrario, o aumento no número de temas informativos
elaborados nun día podería entrar en colisión coa necesidade de contraste de fontes e de verificación de datos. Noutros casos o
número de informacións diarias vén determinado pola necesidade de encher un tempo ou un espacio prefixado pola empresa ou
marcado pola vertebración interna do producto informativo que se está a elaborar.
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Figura 22. Número de soportes en que traballa cada colectivo

1.9. SATISFACCIÓN LABORAL
GRAO DE AXUSTE ENTRE TIPO DE TRABALLO E NIVEL DE ESTUDIOS
Cómpre sinalar que a maioría dos xornalistas consideran que as funcións e ocupacións
diarias que realizan na empresa se axustan á súa titulación ou nivel de estudios. Non se
atoparon diferencias significativas en función das variables de estratificación consideradas.
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Figura 23. Satisfacción co traballo desenvolvido

PERCEPCIÓNS XERAIS SOBRE O POSTO LABORAL
No aspecto referido ás percepcións que os xornalistas teñen sobre o seu traballo e a satisfacción co mesmo, preguntóuselle-lo grao de conformidade (de 1 a 10) cunha serie de afirmacións facilitadas polo entrevistador. As cuestións coas que amosaron unha maior identificación fan referencia ó recoñecemento que do seu traballo fan os seus compañeiros da
redacción e a valoración que reciben dos seus superiores.
Por riba da media, os xornalistas sitúan, amais, o coñecemento das posibilidades de promoción interna. A satisfacción global é bastante alta (6.7), aínda que se poden sinalar diferencias atendendo ó soporte en que traballa cada un dos colectivos consultados.
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Figura 24. Grao de conformidade con aspectos relacionados co traballo

Figura 25. Media de satisfacción segundo o medio
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Os xornalistas que traballan na televisión son os que presentan unha satisfacción media
menor. O caso contrario aparece na docencia, nos gabinetes e nas axencias, mentres prensa
e radio presentan valores moi próximos á media total. Un último aspecto ó que se lle
prestou atención con respecto á satisfacción foi analizar posibles relacións entre a iniciativa
dos xornalistas (a diario propoño temas informativos que non están na axenda de previsións) e
a existencia de incentivos por parte da empresa (a miña empresa incentiva que faga contribucións propias á marxe dos temas previstos).

Figura 26. Iniciativa dos xornalistas e incentivos por parte da empresa
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Como se pode apreciar na anterior figura, a medida que a empresa incentiva que se
fagan contribucións propias, diminúe a porcentaxe de xornalistas que di que nunca
propoñen temas informativos fóra da axenda de previsións.

1.10. SALARIO
A partir das horas que traballan ó mes os xornalistas galegos e a paga que reciben mensualmente polo seu traballo é posible calcular canto perciben por hora traballada. Aínda que
aparecen diferencias atendendo ás variables consideradas, que iremos comentando nas
seguintes partes, a media de salario é de 1.170 pesetas á hora.
Se temos en conta os datos por intervalos, obtemos que un 21% dos entrevistados
cobran entre cen mil e cento cincuenta mil pesetas ó mes, mentres que un 32% cobran
entre cento cincuenta e duascentas cincuenta mil.

Figura 27. Distribución en porcentaxes do salario dos xornalistas
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SALARIO E SOPORTE
Os xornalistas que traballan en medios de prensa e de radio son os que teñen un salario
máis baixo por hora de traballo, que non chega ás mil pesetas (906 e 996 respectivamente).
Pola contra, televisión e docencia son os colectivos que obteñen a hora de traballo máis
rendible (1.730 e 1.673). No caso de gabinetes e axencias, a hora de traballo sitúase entre
1.328 e 1.377 pesetas. Os datos poden verse comparativamente na seguinte táboa:

Prezo da hora traballada

63

PONENCIA DE COMUNICACIÓN

Figura 28. Distribución en porcentaxes do salario dos xornalistas atendendo ó medio

SALARIO E NIVEL DE ESTUDIOS
Se temos en conta os estudios realizados polos xornalistas, as diferencias en canto ó
prezo da hora traballada establecen dous grupos. Por unha banda os xornalistas que teñen
estudios non universitarios non chegan ás 1.000 pesetas/hora, fronte ás 1.100 ou máis que
cobran os que pasaron pola universidade.
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Figura 29. Distribución en porcentaxes do salario dos xornalistas atendendo ó nivel de estudios

SALARIO E SEXO
Finalmente, atendendo a diferencias de sexo podemos dicir que o custo da hora traballada no caso das mulleres é de 955 pesetas mentres que no caso dos homes ascende a 1.330
pesetas. As cifras equivalen a case un 30% menos no salario dunha muller en comparación
co dun home.
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A paridade que se dá nas horas e nos días traballados ó mes rómpese por completo
cando se revisan as nóminas declaradas polos entrevistados. O prezo hora non é a única
diferencia: ganan menos de cen mil pesetas ó mes nove de cada cen homes, mentres que
entre as mulleres recoñecen non chegar a esa cantidade vintecatro de cada cen entrevistadas.
Se se agrupan as categorías salariais, as diferencias aumentan: de cada cen homes, trinta e
catro din estar por debaixo das duascentas mil pesetas ó mes; de cada cen mulleres, sesenta
e tres aseguran ter unha nómina bruta ó mes inferior a esa cantidade.

Figura 30. Distribución en porcentaxes do salario bruto atendendo ó sexo
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Salarios brutos agrupados por sexos

NIVEL DE SATISFACCIÓN CO SALARIO
O nivel de satisfacción coa paga recibida en xeral é baixo, non chegando ós cinco puntos nunha escala de 1 a 10 (4.86). Sen embargo, ese indicador de satisfacción co salario
increméntase a medida que aumenta o prezo da hora de traballo.

Figura 31. Satisfacción co salario e media de pesetas por hora de traballo
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS

2.1. LINGUA HABITUAL
Entendemos por lingua habitual aquela na que o falante está instalado e emprega
maioritariamente. Nesta pregunta optouse por codificar como lingua habitual aquela que
o xornalista escollía para face-la entrevista. Este xeito de proceder pretendía que os entrevistados se situasen nun dos dous valores, buscando que os xornalistas non se refuxiasen
nunha postura intermedia. En calquera caso, deixouse aberta a posibilidade de codificar con
bilingüismo aqueles casos en que a persoa entrevistada insistía ferreamente en que empregaba as dúas linguas. Dos datos conseguidos despréndese que máis da
metade dos xornalistas galegos utilizan
habitualmente o castelán (50.3%).
Catro de cada dez entrevistados
optaron por que a conversa se realizara
en castelán (43.0%). O 6.7% restante
insistiu en que fora o entrevistador
quen escollera a lingua12. Estes datos,
reflectidos na figura 32, son analizados
en relación a outras variables nas páxinas que seguen.

Figura 32. Lingua habitual

12 A escolla da lingua solicitábase antes de comezar a desenvolve-lo cuestionario.
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LINGUA HABITUAL SEGUNDO O SEXO
Non existen diferencias salientables atendendo ó xénero. En calquera caso as mulleres
presentan unha tendencia lixeiramente maior a adopta-lo galego como lingua habitual. Sen
embargo, en ningún caso se produce unha diferencia superior ós dez puntos dentro da porcentaxe de referencia. Falamos, pois, dunha similitude case absoluta.

Figura 33. Lingua habitual segundo o sexo

LINGUA HABITUAL SEGUNDO A IDADE
Na seguinte gráfica pódense aprecia-las diferencias existentes en canto á idade e a lingua
habitual dos xornalistas. Atopáronse diferencias significativas, sendo na poboación entre 41
e 50 anos onde aparecen máis galegofalantes.
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Nos menores de 30 e maiores de 51 danse as maiores porcentaxes de uso de castelán
como lingua habitual. Curiosamente, a maior parte dos maiores de 51 anos non se consideran bilingües.

Figura 34. Lingua habitual segundo a idade

LINGUA HABITUAL SEGUNDO OS ESTUDIOS
As diferencias de lingua habitual segundo estudios realizados non son significativas. No
caso de BUP/FPI a totalidade son castelanfalantes, pero o n é moi reducido, o que aconsella
ser cautos na interpretación dos resultados. Con esta excepción, a maior porcentaxe de uso
habitual do castelán dáse entre os licenciados en Ciencias da Información.
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Figura 35. Lingua habitual segundo os estudios realizados

LINGUA HABITUAL SEGUNDO OS INGRESOS
O mesmo ocorre cos ingresos económicos, onde non se atoparon diferencias significativas atendendo á lingua habitual.

Figura 36. Lingua habitual segundo os ingresos económicos
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LINGUA HABITUAL SEGUNDO O SOPORTE
Atopáronse diferencias significativas atendendo ó soporte en que traballan os xornalistas. A televisión, os gabinetes e a docencia é onde existe a maior proporción de galegofalantes, e na radio e nas axencias de castelanfalantes.

Figura 37. Lingua habitual segundo o soporte

LINGUA HABITUAL SEGUNDO A ZONA
No que fai referencia á zona, en Ourense, Santiago e Lugo a proporción de galegofalantes é superior; en Vigo e A Coruña os castelanfalantes duplican os galegofalantes.
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Figura 38. Lingua habitual segundo a zona xeográfica

LINGUA HABITUAL SEGUNDO O TIPO DE EMPRESA
O tipo de empresa resulta un criterio importante. Os traballadores das empresas públicas empregan con maior frecuencia o galego.

Figura 39. Lingua habitual segundo o tipo de empresa
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2.2. RAZÓNS DE USO
O motivo principal á hora de decidirse polo emprego dunha lingua ou outra é a consideración da lingua nai; os castelanfalantes dan máis importancia a motivos como o costume, mentres que os galegofalantes sinalan outros motivos, como necesidades do traballo
ou se-la lingua do país.

Figuras 40 e 41. Razóns polas que fala habitualmente galego ou castelán
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2.3. COÑECEMENTOS LINGÜÍSTICOS
En principio podemos supoñer que ó falar de xornalistas debería de aparecer unha
diferencia significativa entre os coñecementos da lingua galega daqueles que a empregan
habitualmente (galegofalantes) e aqueles que se declaran castelanfalantes. Ademais de
empregala como unha forma de comunicación, coas fontes ou cos compañeiros de traballo,
en moitos casos a lingua galega en si mesma é a ferramenta de traballo, xa que moitos deles
adoitan redactar ou falar nos medios empregando exclusivamente o galego.
Deste xeito, atopamos que dos que se declaran galegofalantes un 98% declara entender,
falar, ler e escribir en galego.
No caso dos castelanfalantes, oito de cada dez (79%) aseguran que o seu coñecemento
do galego engloba entender, falar, ler e escribir. Nos restantes casos (21%) o coñecemento
declarado do galego distribúese do seguinte xeito: 8% só o entende; 8% entende e fala; 5%
entende, fala e le. Ninguén dixo ter un descoñecemento total.

Figura 42. Datos xerais
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Figura 43. Coñecemento do galego polos galegofalantes

Figura 44. Coñecemento do galego polos castelanfalantes
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2.4. USOS LINGÜÍSTICOS
Aínda que un 43% dos xornalistas afirma emprega-lo galego habitualmente, é frecuente
atopar persoas que optan polo castelán en determinados contextos, por exemplo no medio
en que traballan. E, do mesmo xeito, será posible encontrar persoas que, declarándose castelanfalantes, empregan o galego cando falan cos compañeiros de traballo13.

LINGUA QUE EMPREGA COS AMIGOS
No caso da lingua falada cos amigos, pódese apreciar como un 50% dos galegofalantes
recorren ó castelán para falar cos amigos, mentres que un 22% dos castelanfalantes empregan o galego coas súas amizades. Nos datos xerais un 51.3% emprega o galego e un 77.3%
o castelán.

Figura 45. Lingua falada cos amigos segundo a lingua nai
13 Unha consideración a ter en conta antes de facer unha lectura das gráficas que aparecen a continuación: trátase de preguntas

que admiten resposta múltiple, é dicir, os entrevistados poden sinalar ámbalas linguas, co que a suma das porcentaxes obtidas pode
ser superior ó 100.
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LINGUA QUE EMPREGA COS COMPAÑEIROS DE TRABALLO
No caso da lingua falada cos compañeiros de traballo, un 57.3% emprega o galego e un
70.3% emprega o castelán. A porcentaxe de uso do galego e castelán é similar entre galego
e castelanfalantes. É dicir, os galegofalantes empregan o galego como lingua maioritaria
cando falan cos compañeiros de traballo, o mesmo que ocorre cos castelanfalantes e o
castelán.

Figura 46. Lingua falada cos compañeiros de traballo segundo a lingua nai

LINGUA QUE EMPREGA COS SUPERIORES
No caso da lingua falada cos superiores o uso do galego diminúe con relación á falada
cos compañeiros, tanto no caso dos galegofalantes como no dos castelanfalantes. No caso
da mostra total un 49% elixe o galego en tanto que un 70% emprega habitualmente o
castelán para falar cos superiores.
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Figura 47. Lingua falada cos superiores segundo a lingua nai

LINGUA EMPREGADA NAS ENTREVISTAS
Cando o xornalista entrevista a alguén, en moitos casos prefire ou ten que adaptarse á lingua falada polo seu interlocutor, o que fai que aumente a porcentaxe de uso da segunda lingua. Dáse, pois, un cambio que non depende tanto da actitude ou do uso que fai o informador
como da escolla que realiza a fonte e que no exercicio da profesión se reflicte nun transvasamento nos datos de uso da lingua entre os grupos de galegofalantes e de castelanfalantes14.
No caso da mostra total, a porcentaxe de usuarios de galego aumenta ó 76.7% mentres
que o castelán alcanza o 68%. Pormenorizando os resultados, os datos sinalan que son máis
os castelanfalantes que en determinadas situacións laborais utilizan o galego que os galegofalantes que cambian de rexistro e falan en castelán.
14 Nalgunhas entrevistas colectivas, como pode se-lo caso dalgunhas conferencias para a prensa, é a fonte a que cambia de lingua

en función da utilizada polo xornalista.
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Figura 48. Lingua falada cando se entrevista a alguén segundo a lingua nai

LINGUA EMPREGADA NAS ROLDAS DE PRENSA
Un feito similar ó acontecido no caso da lingua empregada nas entrevistas aparece cando
falamos das preguntas feitas nas roldas de prensa. O uso do galego aumenta ata o punto de
que, na metade das ocasións, os que se declaran castelanfalantes recorren ó galego para face-las súas preguntas nas roldas de prensa. No caso da mostra total, a porcentaxe de uso de
galego é do 69% fronte ó 68% no caso do castelán.
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Figura 49. Lingua empregada nas roldas de prensa

LINGUA EMPREGADA PARA TOMAR NOTAS E APUNTAMENTOS
O máis importante que sinalar ó falarmos da lingua empregada polos xornalistas cando
toman notas é que 42 de cada 100 galegofalantes usan o castelán para tomar apuntamentos. Nas porcentaxes globais aparece un 25% que se declaran galegofalantes e que non
empregan nunca o galego para tomar notas.
Nos datos xerais, a porcentaxe de persoas que empregan habitualmente o galego cando
toman notas alcanza o 52%, mentres que no caso do castelán a porcentaxe aumenta ata o
67%.
O resto manifesta que usa indistintamente ámbalas linguas segundo a situación en que
se atope ou a lingua que utilice a fonte ou a persoa á que está a entrevistar.
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Figura 50. Lingua empregada ó tomar notas e apuntamentos

LINGUA EMPREGADA Ó REDACTAR UNHA NOTICIA
A lingua empregada na redacción das noticias non ten por que coincidir sempre coa lingua falada habitualmente polo xornalista. Se cadra, o máis significativo deste punto é que
un 48.8% dos galegofalantes empregan o castelán habitualmente na redacción das noticias;
o mesmo se pode dicir dos castelanfalantes, que nun 43% dos casos teñen que recorrer ó
galego para redactalas.
Polo que fai referencia ós datos xerais, un 53.7% dos xornalistas empregan o galego para
redactar habitualmente as noticias, fronte ó 68.7% que escollen o castelán15.
15 Son datos do colectivo de xornalistas. As diferencias e as causas da escolla (elección persoal ou decisión da empresa) esmiúzanse

ó aborda-la situación segundo o soporte en que traballen.
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Figura 51. Lingua empregada ó redactar unha noticia

RAZÓNS DE NON USO DO GALEGO NA REDACCIÓN DE NOTICIAS
As normas vixentes na empresa son o principal motivo que determina a escolla da lingua na redacción das noticias.
Sen embargo, aparecen diferencias en canto ós galegos e ós castelanfalantes. Os primeiros
sinalan, ademais das normas da empresa, outras razóns como comodidade ou costume. Os
castelanfalantes apuntan, entre outras, un deficiente dominio e carecer de vocabulario suficiente ou que lles resulta moito máis doado redactar en castelán.
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Figura 52. Razóns que inflúen na lingua empregada para redactar. Galegofalantes

Figura 53. Razóns que inflúen na lingua empregada ó redactar. Castelanfalantes
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2.5. UTILIDADE DO GALEGO NA COMUNICACIÓN
Aínda que as normas da empresa non sempre permiten o uso do galego na redacción
das noticias, os xornalistas teñen as súas opinións sobre a utilidade do galego nos medios de
comunicación. Hai dous aspectos que merecen atención, por unha banda se o uso do galego
facilita ou dificulta a comunicación coas fontes e, por outra, se é útil para facilita-la comprensión das mesmas.
No primeiro caso parece que, polo menos, non dificulta a comunicación entre o xornalista e a fonte. Un 59.3% dos xornalistas consideran que sempre facilita esta comunicación, en tanto que un 29.7% prefire non definirse por ningunha das posibilidades e considera que depende do momento e a fonte de que se trate.
Polo que fai referencia á comprensión das noticias, non parece estar tan claro. Un 34%
sinala que facilita a comprensión, pero un 21% afirma que a dificulta, ó que hai que sumar
unha importante porcentaxe que considera que depende do contido e da persoa que le a
noticia (32%). Estas diferencias fanse máis grandes ó ter en conta a lingua habitual dos xornalistas, xa que a metade dos galegofalantes di que facilita a comprensión fronte ó 16% que
di que a dificulta. No caso dos castelanfalantes a porcentaxe de xornalistas que declara que
o galego dificulta a comprensión das noticias é levemente superior á dos que afirman que a
facilita (25.3% fronte ó 23.3%).
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Figura 54. Utilidade do galego na comunicación coas fontes informativas

Figura 55. Utilidade do galego na comprensión das noticias
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2.6. IMPORTANCIA DE DOMINA-LO GALEGO

Figura 56. Datos xerais

Na figura 57 obsérvase a importancia que lle conceden os xornalistas ó dominio da lingua galega. Nove de cada dez entrevistados (88.6%) consideran que é bastante ou moi
importante domina-lo galego para o exercicio da súa profesión. No caso dos xornalistas que
traballan nas empresas públicas, esta valoración da importancia aumenta e chega ata o 92%,
mentres que na empresa privada non supera o 86%.
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Figura 57. Importancia de domina-lo galego para galego e castelanfalantes

2.7. ACCIÓNS PARA MELLORA-LA UTILIZACIÓN DO GALEGO
ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN
En xeral, nos resultados globais apréciase unha boa disposición dos informadores galegos
para asistir a cursos de iniciación ou perfeccionamento do galego. Un 78% dos xornalistas
entrevistados sinalan que asistirían a este tipo de actividades. Esta boa disposición, segundo
manifestan os consultados, é independente de que o curso se celebrara dentro ou fóra do
horario da xornada laboral. Non se atoparon diferencias significativas entre as distintas variables
de estratificación utilizadas nesta investigación agás no caso do sexo, na que se detecta unha
maior disposición por parte das mulleres a participar nesas actividades.
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Figura 58. Asistencia a cursos de galego fóra e durante a xornada laboral
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ACCIÓNS DA EMPRESA PARA A NORMALIZACIÓN DO GALEGO
Só nunha de cada tres empresas estas accións se consideran boas ou moi boas. No 25.3%
das empresas non se fai nada. No 24.7% estas accións considéranse regulares.

Figura 59. Cualificación das iniciativas empresariais para normaliza-lo galego

2.8. ACTITUDE ANTE O USO DO GALEGO
En moitos dos casos o xornalista, aínda sendo galegofalante, non ten posibilidade de
redacta-las súas informacións en galego. Sen embargo apréciase unha boa disposición para
empregalo no caso de que a empresa fomentase o seu uso e ofrecese un servicio de corrección
lingüística. Neste caso, só un 9.4% non se mostrou disposto a empregalo. Por soportes, na
televisión e gabinete é onde aparecen os mellores resultados, e os peores en prensa e axencias.
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Figura 60. Datos xerais de actitude ante o uso do galego

Figura 61. Actitude ante o uso do galego por medios
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3. ACTITUDE ANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS
3.1. APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Un dato moi significativo con respecto ás novas tecnoloxías é o feito de que un 42.7%
dos xornalistas galegos consideran que na súa empresa non se está facendo un uso axeitado
das posibilidades que ofrecen a informática e as telecomunicacións no exercicio da profesión. Cómpre sinalar que se atoparon diferencias significativas atendendo tanto ó medio
como ó tipo de empresa. Deste xeito, os soportes públicos, e concretamente a televisión, é
onde máis se acusa este mal aproveitamento.

Figura 62. Aproveitamento que fan as empresas das novas tecnoloxías

3.2. USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Neste aspecto prestouse unha atención especial ó uso do correo electrónico e de internet, dúas ferramentas cada vez máis difundidas na realidade social do noso país. Unha base
de datos tan grande como é a rede pode proporcionar ó xornalista unha fonte inesgotable
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de recursos onde obter información en tempo real de calquera acontecemento por moi distante que estea. Do mesmo xeito, o correo electrónico estase a converter nunha forma de
comunicación incomparable tanto pola rapidez das transmisións como pola súa versatilidade. Coñece-lo uso que os xornalistas fan destes servicios convértese en algo necesario de
cara a posibles accións correctivas.

USO DE INTERNET
Un 65% dos xornalistas galegos aseguran que empregan internet habitualmente no seu
traballo, fronte ó 35% que afirma que non a emprega nunca. Neste sentido, cómpre sinalar
que se obtiveron diferencias significativas en función das variables idade, tipo de empresa e
medio en que se traballa, pero non atendendo ó sexo. A frecuencia de uso de internet é
maior nos grupos de idade menores, preferentemente nos medios privados e nos soportes
prensa, gabinete e axencia.

Figura 63. Grao de utilización de internet no traballo
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USO DO CORREO ELECTRÓNICO
Algo semellante ó sucedido no caso de internet aparece ó falarmos do correo electrónico. Neste caso, o número de xornalistas que declaran non empregar este servicio no seu traballo aumenta ata o 44.7%. Obtivéronse diferencias significativas en función da idade, tipo
de empresa e medio, cos mesmos colectivos que no caso de internet (grupos de idade menor,
medio privado e nos medios prensa, gabinete e axencia). Cómpre ter en conta á hora de falar
de correo electrónico que nalgúns casos se está a falar de correos electrónicos en intranet.

Figura 64. Grao de utilización do correo electrónico no traballo

3.3. TIPO DE SOFTWARE EMPREGADO
Un aspecto que parece importante é coñecer que tipo de programas se están a empregar
no traballo e cal é a actualización dos mesmos. Neste sentido ofrécese tanto a resposta citada en primeiro lugar, que fai referencia á saliencia, como o total que computa tódalas
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respostas. O primeiro caso infórmanos dos principais programas de software empregados,
que os entrevistados só identifican como os específicos da empresa (38.4%) sen concreta-la
aplicación de que se trata, seguido dos procesadores de textos (34.9%) e o programa de
maquetación QuarkXpress (12%).
No caso do total de respostas, cómpre sinalar que aparecen novos paquetes de software
como internet16, editores de imaxes e outros. Pero, probablemente, o máis importante sexa
que o software que se refire como o máis empregado nas redaccións galegas é o propio
deseñado especificamente para a empresa e o editor de textos.
Chama a atención que un 2.5% dos xornalistas galegos afirma traballar con ordenador
sen empregar ningún programa17.

Figura 65. Software empregado. Citado en primeiro lugar
16 Incluído polos xornalistas nas súas respostas. Para moitos estudiosos do tema, internet considérase hardware.
17 Como explicación pódese apunta-la posibilidade de que descoñezan ou fagan unha interpretación errónea do termo software.
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Figura 66. Software empregado. Total de respostas

OUTRO SOFTWARE
Unha grande parte dos xornalistas entrevistados aseguran que están conformes co software que a empresa pon á súa disposición. Sen embargo, cando se lles ofrece a posibilidade
de solicitar un novo software ou unha mellora do actual, os máis demandados son correo electrónico (internet)18, un novo editor de textos ou programas de maquetación, entre os que
maioritariamente se cita o xa citado QuarkXpress19. Tamén hai unha porcentaxe importante
de informadores que lle dan prioridade á demanda de melloras xerais en infraestructuras.

18 Como se apuntou, son respostas incorporadas polos xornalistas xa que se trataba de preguntas abertas. Para moitos estudiosos

do tema, internet e o correo son soportes que se desenvolven con software específico.
19 Chama a atención a ausencia de programas específicos. A maioría das respostas refírense a mellora-lo que poderían conside-

rarse ferramentas básicas para un óptimo desenvolvemento do seu traballo.
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Figura 67. Software empregado. Total de respostas

3.4. MEDIOS TECNOLÓXICOS OFRECIDOS POLA EMPRESA
Un 80.3% dos xornalistas ten, sempre que o precisa, un ordenador persoal20 para desenvolve-lo seu traballo nas instalacións da empresa.
En referencia ó correo electrónico e uso de internet, cómpre sinalar que o uso das novas tecnoloxías depende moito das posibilidades que ofreza a infraestructura con que conte a empresa.
No referente a uso das tecnoloxías, aparecía que un 34.6% dos xornalistas non empregaban nunca o acceso a internet e un 44.7% non facían uso do correo electrónico. Estes
datos coinciden cos que aparecen na seguinte figura (68), o que parece indicar que existe
un aproveitamento excelente das novas tecnoloxías cando se dispón delas.
20 Neste caso o máis destacable é o dato ausente. Desa porcentaxe parece desprenderse que aínda hoxe hai redactores que non dis-

poñen de ordenador entre as ferramentas que utilizar para desenvolve-lo seu traballo. Nalgúns casos débese a que o numero de terminais é inferior ó número de xornalistas. Noutros, os menos, a que aínda non dispoñen de redaccións informatizadas e se segue a
traballar con máquinas de escribir. Este caso só se verificou, durante a realización das entrevistas, en redaccións dunha cadea de radio.
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Figura 68. Medios tecnolóxicos ofrecidos pola empresa

Outro aspecto que parece relevante abordar é cales son as diferencias entre as empresas
públicas e privadas. Como se pode apreciar na seguinte figura, as empresas privadas son as
que ofrecen máis medios tecnolóxicos. Estas diferencias son importantes sobre todo no caso
do acceso a internet e ó correo electrónico, pero tamén para as solucións de software que se
demandan e a posibilidade de empregar un ordenador portátil. Hai que recordar que os xornalistas dos medios públicos son os que aseguran que as súas empresas están a facer un
menor aproveitamento das novas tecnoloxías.
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Figura 69. Medios tecnolóxicos ofrecidos pola empresa atendendo á súa titularidade

3.5. FINALIDADE DAS NOVAS TECNOLOXÍAS EMPREGADAS
O uso que se lle dá a este tipo de servicios é, fundamentalmente, o de acceder ás bases
documentais, seguido da posibilidade de facilita-lo acceso do periodista ás fontes e ás comunicacións internas. Dous de cada dez utilízano por divertimento (23%) e unha proporción
similar para dispoñer das notas de prensa ou dos comunicados en soporte informático.
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Figura 70. Uso de internet e correo electrónico

Un feito que ten gran relación co uso das novas tecnoloxías é se os xornalistas contrastan
a información que atopan en internet. Neste sentido, cómpre sinalar que un 37.8% non
emprega ningunha outra fonte para contrastar. Entre tanto, os que din que si limítanse a
dicir que o fan recorrendo a outras fontes, ben mediante o teléfono ou ben persoalmente.

Figura 71. Grao de contraste de informacións recollidas en internet

101

PONENCIA DE COMUNICACIÓN

3.6. SENTIMENTO DE ESTAR CONTROLADO
Sobre o control que a empresa fai do uso das novas tecnoloxías, un 60.3% considera que
quedan rexistrados os números de teléfono ós que chaman, mentres que no caso de internet e o correo electrónico a porcentaxe dos que pensan igual é dun 36% e un 30.2% respectivamente.

Figura 72. Control de uso por parte da empresa

3.7. PLANS DE FORMACIÓN
Tendo en conta a titularidade da empresa, cómpre dicir que as públicas, cun 70.1%, son
as que con máis frecuencia programan plans ou actividades de formación para os seus
empregados, fronte ó 49.3% no caso dos soportes privados.
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Plans de formación programados polas empresas

Un 56% dos soportes galegos programan habitualmente ou contan na actualidade con
plans específicos de formación do seu persoal. Pero esta actitude non é uniforme xa que dos
resultados despréndense que hai diferencias significativas atendendo ó tipo de empresa e ó
medio de referencia.

Figura 73. Existencia de plans de formación
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A televisión, xunto coa radio e os gabinetes, son os medios en que hai unha maior presencia de plans de formación para os seus empregados. Na prensa a maioría dos entrevistados
asegura que non existe ningunha actividade formativa promovida polas empresas.

Figura 74. Porcentaxe de existencia de plans de formación segundo o medio

TIPO DE PLANS DE FORMACIÓN
Os plans de formacións que con maior frecuencia ofertan as empresas de comunicación
galega son os relacionados coa informática (26.8%), o que inclúe ademais de aplicacións
específicas en xeral, calquera solución de software como poden ser, por exemplo, programas
de edición de imaxe, de texto, windows, etc. Entre os máis mencionados polos xornalistas
aparecen as actividades de formación sobre xestión periodística (10.1%), reciclaxe en xeral
(8.9%) e idiomas (8.3%).
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Figura 75. Contidos das actividades de formación que desenvolven as empresas
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4. XORNALISTAS DE PRENSA
4.1. CONDICIÓNS LABORAIS
CONTRATO
Cómpre sinalar, con referencia ó tipo de contrato, que os dous indicadores maioritarios
sobre a vinculación laboral coa empresa e o índice de estabilidade laboral son os seguintes:
un 68.5% dos xornalistas da prensa escrita teñen contrato fixo e un 77.7% está contratado
a xornada completa. A tempo parcial traballa un 7.7% dos xornalistas. Teñen contrato temporal un 16.2%. É de destacar, sen embargo, que un 15.4% dos que traballan en publicacións escritas están sen contrato. Esta é a cifra máis alta ó compara-la prensa cos outros
soportes21.

Figura 76. Tipo de contrato. Prensa
21 No caso da prensa, tódalas cabeceiras son privadas.
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En referencia á antigüidade na empresa, hai unha distribución equitativa nos diferentes
grupos considerados. Un 92.3% dos informadores da prensa escrita sinalan que traballan
nun único soporte22. Case a metade (42.3%) din que elaboran entre dúas e cinco informacións diarias, aínda que a media deste colectivo é de 5.6 noticias/día.

Figura 77. Duración da xornada laboral. Prensa

DURACIÓN DA XORNADA LABORAL
Un 70.8% dos xornalistas que traballan en prensa teñen unha xornada entre 23 e 26 días.
En canto ó número de horas, cómpre dicir que un 44.7% traballan nove ou máis horas ó día.

22 A tendencia mantense, incluso, nas cabeceiras con edición electrónica en internet.
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Figura 78. Número de días traballados no mes. Prensa

Figura 79. Número de horas traballadas no día. Prensa
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4.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS
LINGUA HABITUAL
A lingua maioritaria dos informadores que desenvolven o seu labor na prensa escrita é
o castelán23, lingua que fala habitualmente máis da metade (55.4%) dos xornalistas que traballan neste medio. A diferencia con relación ós galegofalantes é practicamente o dobre que
no caso da mostra total de xornalistas, que era dun 7.3%24.
Atendendo a diferencias de xénero obtemos que o uso do galego está máis estendido no
caso dos homes, ó contrario do que aparece na mostra total, onde había unha porcentaxe
lixeiramente maior en favor das mulleres. Neste caso o 39.8% dos homes fala habitualmente
galego, fronte a un 35.7% no caso das mulleres.
Se temos en conta a idade do periodista, atopamos que o uso do galego é menor entre
os máis novos e que vai en aumento a medida que se incrementa a idade.

Figura 80. Lingua habitual. Prensa
23 A cifra é sensiblemente inferior á que resulta de medi-la superficie redaccional que se publica en galego e en castelán.
24 Tódolos xornais diarios se publican maioritariamente en castelán agás O Correo Galego, que está integramente escrito en galego.
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RAZÓNS DE USO
As razóns polas que os xornalistas da prensa escrita deciden entre unha e outra lingua
case non se diferencian das que resultan de analiza-la mostra total, é dicir, por considerala
como a súa lingua nai. Así o sinala case a metade dos entrevistados (46.8%).

Figura 81. Motivos polos que elixiu a lingua habitual

COÑECEMENTOS LINGÜÍSTICOS
A porcentaxe de periodistas que afirma entender, falar, ler e escribir correctamente en
galego é catro puntos inferior á media da mostra total.
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Figura 82. Coñecemento do galego. Prensa

ACTITUDE ANTE O USO DO GALEGO
Un 62.3% dos xornalistas entrevistados móstrase disposto a emprega-lo galego para
redacta-las súas noticias no caso de que a empresa contase cun departamento específico de
corrección lingüística. Pero unha porcentaxe considerable (14.6%) di que non o empregaría
aínda que tivera ese servicio.

Figura 83. Uso do galego. Prensa
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4.3 . ACTITUDE ANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS
APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Seis de cada dez xornalistas enquisados (60.0%) aseguran que, tendo en conta as
infraestructuras de que dispón a súa empresa, se está a facer un uso axeitado das posibilidades que ofrecen tanto a informática como as novas tecnoloxías. Pola contra, os outros
catro restantes (36.9%) consideran que ese aproveitamento non é o máis adecuado. Neste
caso só tres de cada cen (3.1%) non se pronuncian.

Figura 84. Aproveitamento das novas tecnoloxías. Prensa

USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
En xeral apréciase que os xornalistas que traballan na prensa teñen unha maior frecuencia de
uso das novas tecnoloxías que a media. No caso de internet, só dous de cada dez xornalistas afirma non empregar este servicio nunca. Isto supón o 38.5% dos informadores que traballan na
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prensa, fronte ó 35% que aparecía ó revisa-los resultados xerais. Dous de cada dez (19.2%)
recoñecen que nunca navegan pola rede. A maior porcentaxe (42.3%) corresponde a aqueles que
afirman que son internautas de vez en cando xa que sinalan que fan uso de internet só ás veces.
No caso do correo electrónico atopamos unha situación semellante á que se describe
para internet, aínda que, como particularidade, podería destacarse un lixeiro descenso nos
índices de uso habitual e esporádico.
De cada dez xornalistas de prensa entrevistados, sete (67.7%) declaran que son usuarios
deste servicio fronte a tres (32.3%) que afirman non utilizalo nunca. Os que se declaran
usuarios, repártense entre os que din utilizalo sempre (30.0%) e os que aseguran que só o
fan ás veces (37.7%).

Figura 85. Frecuencia de uso de internet. Prensa
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Figura 86. Frecuencia de uso do correo electrónico. Prensa

PLANS DE FORMACIÓN
Finalmente, con referencia ós plans de formación que se están levando a cabo nos
soportes de prensa, hai que dicir que a porcentaxe de empresas que teñen activados plans
para os seus empregados é inferior á media, e limítanse basicamente a cursos de informática e de xestión periodística.
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Figura 87. Dispoñibilidade de plans de formación. Prensa

Figura 88. Tipo de plans. Prensa
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5. XORNALISTAS DA RADIO
5.1. CONDICIÓNS LABORAIS
CONTRATO
Con referencia á radio, cómpre sinalar que sete de cada dez xornalistas que traballan
neste medio teñen un contrato fixo, mentres que a porcentaxe de contratos temporais é dun
27.8%. Tamén podemos sinalar que un 88.9% ten contrato a xornada completa, fronte ó
9.3% que está contratado a tempo parcial e o 1.8% que non ten contrato.
Tendo en conta o tipo de empresa, hai que sinalar que un 61.1% traballa na empresa
pública fronte a un 38.9% que o fai na privada. Un 53.7% elabora entre dúas e nove informacións diarias.

Figura 89. Tipo de contrato. Radio
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Na radio redúcese o número de traballadores sen contrato e aumenta a porcentaxe de
cadro de persoal estable. Como se observa na figura 90, nove de cada dez empregados
desenvolven o seu labor a tempo completo e dáse unha escasa presencia de colaboradores
nos tempos dedicados á información.

Figura 90. Tipo de xornada laboral

DURACIÓN DA XORNADA LABORAL
No caso da xornada laboral, podemos sinalar que, a diferencia do medio prensa, a
maioría dos xornalistas traballan vintedous días á semana, é dicir, catro días menos cós que
traballan en prensa. Con respecto ó número de horas hai que sinalar que a xornada media
para a mostra está próxima ás nove horas, mentres que no caso dos xornalistas que traballan
en radio máis da metade (51.8%) teñen unha xornada inferior.
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Figura 91. Número de días traballados ó mes. Radio

Figura 92. Número de horas traballadas ó día. Radio
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5.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS
LINGUA HABITUAL
A lingua maioritariamente falada na radio é o castelán, que falan habitualmente seis de
cada dez xornalistas. Apréciase unha diferencia notable con respecto ós outros medios no
tocante ó uso da lingua galega. Así, por exemplo, no caso da prensa temos unha porcentaxe
de galegofalantes superior ó 38%, mentres que no caso que nos ocupa non chega ó 25%. Se
temos en conta se a empresa é ou non pública, obtemos que a porcentaxe de galegofalantes
nas empresas privadas é do 21.2%, mentres que nas públicas é do 28.6%. A porcentaxe de
castelanfalantes nas empresas públicas é do 52.4% fronte ó 69.7% no caso das privadas.
Atendendo a diferencias de xénero podemos sinalar que un 74.1% das mulleres
declararon que habitualmente desenvolven o seu traballo en castelán, fronte ó 51.9% no
caso dos homes. Polo que fai referencia á idade, cómpre sinalar que en ningún caso a porcentaxe de galegofalantes chega ó 30% dos entrevistados, sendo no tramo de idade que
oscila entre 41 e 50 anos onde se obteñen os mellores resultados.

Figura 93. Uso do galego. Radio

120

CONDICIÓNS LABORAIS E ACTITUDES PROFESIONAIS NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RAZÓNS DE USO
Si existe semellanza en canto ás razóns que levan a elixir entre unha ou outra lingua. A
maioría dos entrevistados fan referencia ó feito de se-la súa lingua nai (45.8%), fronte ó
41.7% que o fan por costume.

Figura 94. Razóns do uso do galego. Radio

COÑECEMENTOS LINGÜÍSTICOS
No tocante ós coñecementos lingüísticos non existen diferencias importantes con
respecto ó acontecido na mostra total. Neste caso podemos sinalar que un 87% dos xornalistas din que son capaces de escribir correctamente en lingua galega. Nembargantes,
cómpre comparar este dato co 25% que neste medio se declaraba falante habitual do galego.
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Figura 95. Coñecementos do galego. Radio

ACTITUDE ANTE O USO DO GALEGO
A partir dos resultados amosados na figura 96 podemos dicir que a radio é un marco
incomparable para a introducción do idioma galego, xa que só un 5% dos xornalistas
enquisados se mostrarían desconformes co emprego do galego no seu traballo (no caso de
dispor dun departamento de corrección lingüística).
O uso dunha ou outra lingua vén determinado polas propias características do sector,
no que os medios públicos emiten maioritariamente en galego e os privados en castelán. Así
queda patente na resposta de máis da metade dos xornalistas radiofónicos, que asumen a
escolla idiomática como unha decisión da empresa. Só o 37% di que habitualmente redacta as súas informacións en galego.
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Figura 96. Actitude para usa-lo galego. Radio

5.3. ACTITUDE ANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS
APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Polo que fai referencia ó aproveitamento que se está a facer das novas tecnoloxías por parte
da empresa, podemos dicir que a porcentaxe de xornalistas que consideran que a empresa as
aproveita é dun 55.6% fronte ó 38.9 que afirma que non hai un bo aproveitamento.
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Figura 97. Aproveitamento das novas tecnoloxías polas empresas. Radio

USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Chama a atención o escaso interese que na radio esperta a utilización tanto de internet
como do correo electrónico. No primeiro caso, cómpre sinalar que un 63% dos xornalistas
que traballan na radio non empregan nunca internet no seu traballo.
No caso do correo electrónico esta porcentaxe increméntase ata chegar ó 70%. Son
datos máis que significativos. Lembremos que no caso da mostra total en internet ou correo
electrónico a porcentaxe era do 45%.
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Figura 98. Frecuencia de uso de internet. Radio

Figura 99. Frecuencia de uso do correo electrónico. Radio
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PLANS DE FORMACIÓN
Con respecto ós plans de formación, podemos sinalar que a radio conta cun amplo
número e frecuencia de cursos de formación. Entre os máis mencionados aparecen informática e reciclaxe, pero tamén cursos como locución, xestión periodística, idiomas, etc. A
organización de cursos é maior no caso das empresas públicas (76.2%), fronte ó 60.6% no
caso das empresas privadas.

Figura 100. Plans de formación promovidos pola empresa. Radio

Figura 101. Áreas de formación. Radio
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6. XORNALISTAS DE TELEVISIÓN
6.1. CONDICIÓNS LABORAIS
CONTRATO
O aspecto que máis chama a atención ó falarmos do tipo de contrato no caso dos xornalistas que traballan en televisión é o feito de que máis da metade dos contratos son temporais (52.5%). Este feito é, se cabe, máis salientable se temos en conta que a grande
maioría deles están contratados a xornada completa (89.5%). Aseguran ter contrato
indefinido catro de cada dez (42.6%) xornalistas televisivos e estar traballando sen ningún
tipo de contrato o 4.9%.
Por outra banda cómpre sinalar, con respecto ó tipo de empresa en que desenvolven o seu
traballo, que o 83.6% están na empresa pública, fronte ó 16.4% que o fan na privada. Por último, hai que dicir que un 85.2% traballa para un único soporte e un 77.1% elabora menos de
cinco informacións ó día, o que dá a porcentaxe máis baixa de tódolos colectivos investigados.

Figura 102. Contratos. Televisión
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Figura 103. Dedicación diaria. Televisión

DURACIÓN DA XORNADA LABORAL
No que fai referencia á duración da xornada laboral na televisión, cómpre sinalar que a
maior parte dos profesionais traballan menos de 23 días (82%). Do mesmo xeito, hai que
sinalar que a xornada laboral destes traballadores ten unha duración de oito ou menos horas
na maior parte dos casos. Finalmente, podemos apuntar que non existe un patrón en canto
á hora de entrada e saída xa que un 55.7% ten hora de entrada fronte ó 44.3% que non ten.

Figura 104. Número de días traballados no mes. Televisión
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Figura 105. Número de horas traballadas no mes. Televisión

6.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS
LINGUA HABITUAL
Un 74.2% das mulleres que traballan na televisión falan habitualmente en galego, fronte
ó 40% dos homes. Por grupos de idade, volven se-los que teñen entre 41 e 50 anos os que
falan con maior frecuencia en galego, cunha cota do 70%. Na empresa pública fala habitualmente galego un 62.7% dos xornalistas, fronte ó 30% no caso dos soportes privados.
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Figura 106. Lingua falada maioritariamente. Televisión

RAZÓNS DE USO
Escóllese unha lingua ou outra porque a consideran como a lingua nai (57%), fronte ó
20.8% que falan de costume ou hábito na fala desa lingua.

Figura 107. Motivos polos que elixiu a lingua habitual
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COÑECEMENTOS LINGÜÍSTICOS
Na televisión atopouse un nivel de coñecemento do galego moi bo, xa que un 95.1%
dos entrevistados declaraban entender, falar, ler e escribir correctamente en lingua galega.

Figura 108. Coñecemento do galego. Televisión

ACTITUDE ANTE O USO DO GALEGO
Este bo coñecemento do galego tradúcese nunha boa disposición a emprega-lo galego
para redacta-las súas informacións, no caso de que a empresa fomentase o galego e incorporase un departamento de corrección lingüística, aínda que oito de cada dez (82.0%) aseguran que o galego xa é a lingua habitual que utilizan para elaborar información.
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Figura 109. Disposición ante o uso do galego. Televisión

6.3. ACTITUDE ANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS
APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Os xornalistas que traballan na televisión son os máis críticos con referencia ó aproveitamento que se está a facer na empresa do uso das novas tecnoloxías. Lembremos que no caso
da mostra total existía un 53.7% que dicía que se aproveitaban ben estes recursos. Neste
caso, o 65.6% di que non se están a aproveitar eses recursos.
Contrasta, tamén, esa afirmación cos datos que se obteñen ó avalia-lo uso que fan os
xornalistas de televisión dalgunhas posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. Hai un
elevado número deles que recoñece non usar nunca internet nin o correo electrónico e só
un de cada dez asegura que fai uso de ámbalas posibilidades no desenvolvemento do seu
traballo.
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Figura 110. Satisfacción co aproveitamento das novas tecnoloxías. Televisión

USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Do mesmo xeito que acontece na prensa, os xornalistas que traballan na televisión non
aproveitan o uso de internet nin o correo electrónico. No primeiro caso máis da metade dos
traballadores deste medio nunca o empregan. As mulleres, os grupos de idade de máis de 51
anos e os traballadores das empresas públicas son os que usan con menor frecuencia as novas
tecnoloxías. Polo que fai referencia ó uso do correo electrónico, non se atoparon diferencias
atendendo ó xénero, pero si á idade. Os maiores de 40 anos e traballadores nas empresas
públicas son os que menos o empregan.
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Figura 111. Frecuencia de uso de internet. Televisión

Figura 112. Frecuencia de uso do correo electrónico. Televisión
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PLANS DE FORMACIÓN
Cómpre sinalar que un 72.1% dos entrevistados sinalaron que nas súas empresas dispoñen de plans de formación para os seus empregados, consistentes fundamentalmente en:
cursos de idiomas, vídeo e realización, reciclaxe en xeral e edición.

Figura 113. Plans de formación organizados pola empresa. Televisión

Figura 114. Áreas de formación. Televisión
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7. XORNALISTAS DE GABINETES E AXENCIAS
No caso dos gabinetes e axencias optouse por facer unha análise conxunta dos dous medios;
agás en Santiago de Compostela, onde cabe a posibilidade de diferenciar entre os dous por
obter un número considerable de xornalistas que traballan neles xa que na capital de Galicia
están as redaccións centrais das tres principais axencias de noticias. No informe realizarase unha
análise por separado para cada medio só na cidade de Santiago. Cómpre ter en conta os
tamaños destas mostras, que no caso dos gabinetes en Santiago é 16 e nas axencias é 13.
7.1. CONDICIÓNS LABORAIS
CONTRATO
No caso do tipo de contrato dos profesionais que traballan en gabinetes e axencias cómpre
sinalar que a maior parte dos contratos son temporais e a xornada completa. Estamos falando
nun 68.8% dos casos de empresas privadas, con traballadores con menos de tres anos de contrato (50% dos casos). Este colectivo é o que se caracteriza con maior frecuencia por traballar
en dous ou máis soportes. Se consideramos estes colectivos por separado (só zona de Santiago),
podemos sinalar que hai diferencias ó falar do contrato. Así, mentres que no caso das axencias
traballan fixos un 76.9% dos entrevistados, no caso dos gabinetes a porcentaxe é só dun 25%.
Non se atoparon diferencias en función do número de horas estipulado no contrato.

Figura 115. Tipo de contrato. Axencias e gabinetes
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Figura 116. Tipo de contrato diferenciando entre axencias e gabinetes (só Santiago)

Figura 117. Tipo de xornada laboral. Axencias e gabinetes
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Figura 118. Tipo de xornada laboral diferenciando entre axencias e gabinetes

DURACIÓN DA XORNADA LABORAL
Ó falar da duración da xornada laboral podemos dicir que non se atoparon diferencias
importantes entre axencias e gabinetes, sendo nos dous casos inferior ós 23 días.

Figura 119. Número de días traballados ó mes. Axencias e gabinetes
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Figura 120. Número de días traballados ó mes (gabinetes e axencias de Santiago)

Polo que fai referencia á duración da xornada laboral, a maioría ten unha xornada de
oito horas, aínda que no caso dos gabinetes hai maior número de persoas que teñen unha
xornada máis longa.

Figura 121. Número de horas traballadas ó día. Axencias e gabinetes
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Figura 122. Número de horas traballadas ó día (gabinetes e axencias en Santiago)

7.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS
LINGUA HABITUAL
A lingua maioritariamente falada polos xornalistas dos gabinetes de prensa e das axencias de Galicia é o galego, lingua que empregan habitualmente máis da metade da mostra.
O galego emprégase con máis frecuencia no caso dos homes (39.8%), mentres que un
35.7% das mulleres o falan de xeito habitual. No caso da idade, o uso da lingua galega é
máis frecuente a medida que aumenta.
Úsase máis o galego nos gabinetes que nas axencias. No primeiro caso pediron que a
entrevista se fixera en galego oito de cada dez consultados (81.3%) mentres que no segundo só foron tres de cada dez (30.8%) os que decidiron facela en galego.

140

CONDICIÓNS LABORAIS E ACTITUDES PROFESIONAIS NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Figura 123. Datos separados para axencias e gabinetes en Santiago

Figura 124. Datos xerais. Axencias e gabinetes
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RAZÓNS DE USO
No caso das razóns polas que se escolle entre unha ou outra lingua neste tipo de medios,
cómpre dicir que se lle dá importancia a razóns como o costume de empregar esa lingua ou
a falta de recursos para empregar unha alternativa.
Non se atoparon diferencias entre as razóns dadas polos xornalistas que traballan en
axencias e os que o fan en gabinetes.

Figura 125. Razóns de escolla da lingua. Axencias e gabinetes

COÑECEMENTOS LINGÜÍSTICOS
Dentro do colectivo de axencias e gabinetes cómpre sinalar que, aínda que en xeral se
aprecia un bo dominio da lingua galega, este dominio corresponde en maior medida ó caso
dos gabinetes. Neste sentido, podemos lembrar que hai un 23.1% dos xornalistas que traballan en axencias que só é capaz de entende-la lingua galega, mais non ten capacidade para
falar, ler nin escribir en galego.
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Figura 126. Datos xerais. Axencias e gabinetes

Figura 127. Datos diferenciados para gabinetes e axencias en Santiago
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ACTITUDE ANTE O USO DO GALEGO
Como consecuencia das diferencias entre usos lingüísticos entre os gabinetes e axencias,
tamén atopamos diferencias importantes atendendo á disposición a adopta-lo galego como
lingua na redacción das noticias. Así, mentres que no caso dos gabinetes só un 6.5% non
empregarían o galego, no caso das axencias a porcentaxe aumenta ó 15.4%.

Figura 128. Datos xerais. Gabinetes e axencias

Figura 129. Datos para axencias e gabinetes en Santiago
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7.3. ACTITUDE ANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS
APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
Algo máis da metade (60.4%) dos xornalistas entrevistados afirman que a súa empresa
está a aproveita-lo uso das novas tecnoloxías. Pola contra, un 35.4% consideran que a súa
empresa non está facendo un uso axeitado das posibilidades que ofrecen a informática e as
telecomunicacións para o exercicio do xornalismo.
Nesta variable non se atoparon diferencias significativas ó analizar por separado as
respostas ofrecidas polos traballadores de axencias e gabinetes no caso de Santiago, onde se
concentra a maioría de traballadores de ámbolos soportes.

Figura 130. Satisfacción co aproveitamento de novas tecnoloxías. Gabinetes e axencias
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USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
En xeral podemos dicir que tanto os xornalistas que traballan en gabinetes como os que
o fan nas axencias aproveitan o uso das novas tecnoloxías. Tanto nun coma noutro caso oito
de cada dez traballadores empregan habitualmente internet.

Figura 131. Frecuencia de uso de internet. Axencias e gabinetes

Figura 132. Frecuencia de uso de internet. Datos por separado para axencias e gabinetes
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No caso do correo electrónico obtense un maior uso no caso dos gabinetes, aínda que
hai que ter en conta que ó falarmos de correo electrónico moitos xornalistas fan referencia
á utilización de intranet.

Figura 133. Frecuencia de uso do correo electrónico

Figura 134. Frecuencia de uso do correo electrónico. Datos para axencias e gabinetes
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PLANS DE FORMACIÓN
Finalmente, con respecto ós plans de formación, podemos dicir que seis de cada dez
enquisados (57%) afirman que a súa empresa dispón de actividades específicas para a formación ou a reciclaxe dos seus empregados, que se reparten fundamentalmente entre informática, idiomas e contabilidade.
Novamente, non se atoparon diferencias salientables entre axencias e gabinetes no caso
da cidade de Santiago.

Figura 135. Plans de formación convocados pola empresa. Axencias e gabinetes
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Figura 136. Áreas de formación. Axencias e gabinetes
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8. DOCENCIA
Unha consideración importante ó falarmos da docencia é o número de xornalistas entrevistados. As peculiaridades destes profesionais, no referido ó contrato, ó número de soportes en
que traballan, etc., fíxonos consideralos como un colectivo á parte. Mais, antes de le-los datos
que aparecen a continuación, cómpre ter en conta que o tamaño deste colectivo é moi reducido, polo que se deben evita-las referencias comparativas con outros colectivos.
8.1. CONDICIÓNS LABORAIS
CONTRATO
O contrato do xornalista que traballa na universidade é con maior frecuencia un contrato
temporal a xornada completa. A antigüidade no posto é sempre inferior a dez anos e acostuma
traballar nun só soporte de prensa.

Figura 137. Tipo de contrato. Docencia
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Figura 138. Dedicación diaria. Docencia

DURACIÓN DA XORNADA LABORAL
No referente á xornada laboral, podemos sinalar que traballan entre 20 e 24 días ó mes,
cunha duración da xornada laboral inferior a oito horas.

Figura 139. Número de días traballados no mes. Docencia

151

PONENCIA DE COMUNICACIÓN

Figura 140. Número de horas traballadas no día. Docencia

8.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS
LINGUA HABITUAL
A lingua maioritaria é o galego, que é utilizada por un 85.7% dos profesores entrevistados.
Non se atopan diferencias significativas en función das variables de estratificación consideradas.

Figura 141. Uso da lingua. Docencia
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RAZÓNS DE USO
As razóns que apuntan os docentes á hora de elixir entre unha lingua ou outra son as
mesmas que apuntaba o resto da mostra entrevistada, é dicir, tanto o considerala como lingua nai, como por razóns de costume.

Figura 142. Razóns e usos da lingua. Docentes

COÑECEMENTOS LINGÜÍSTICOS
O 100% dos docentes entrevistados (n=7) entende, fala, le e escribe, co que omitímo-la
representación gráfica correspondente.
ACTITUDE ANTE O USO DO GALEGO
Como consecuencia tanto da implantación do galego na fala habitual dos xornalistas
como da boa formación en lingua galega que manifestan os docentes, máis do 95% deles
empregarían o galego para a redacción das noticias.
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Figura 143. Disposición e uso do galego. Docencia

8.3. ACTITUDE ANTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS
APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
No referente ó uso das novas tecnoloxías, hai que sinalar que un 71.4% dos entrevistados están conformes co aproveitamento que a universidade está a facer das novas tecnoloxías.

Figura 144. Conformidade co aproveitamento das tecnoloxías. Docencia
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USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS
No caso da utilización das novas tecnoloxías por parte dos docentes que traballan na
universidade, podemos dicir que nun 28.6% dos casos non empregan nin o acceso a internet nin o correo electrónico no seu traballo.

Figura 145. Frecuencia de uso de internet. Docencia

Figura 146. Frecuencia de uso do correo electrónico. Docencia

155

PONENCIA DE COMUNICACIÓN

PLANS DE FORMACIÓN
Polo que respecta ós xornalistas que traballan na universidade, un 57.1% considera que
no seu traballo dispón de plans de formación. Os contidos dos cursos son fundamentalmente referidos a informática, reciclaxe en xeral e outros.

Figura 147. Plans de formación ofertados pola empresa. Docencia

Figura 148. Áreas de formación. Docencia
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SÍNTESE

En xeral, e tal como acontece na poboación, cómpre sinalar que un 43.3% dos xornalistas entrevistados traballan na prensa, un 20.3% faino na televisión, un 18% na radio e o
18.4% restante repártese entre gabinetes, axencias e docencia. A grande maioría traballa
nun só medio (80.3%), que acostuma ser unha empresa privada.

Sobre as condicións laborais
Con referencia ó tipo de contrato podemos sinalar que un 58% ten contrato fixo e un
32.7% está cun contrato temporal. Ademais, un 68.8% dos xornalistas galegos están contratados a xornada completa fronte ó 6.6% que ten contrato a tempo parcial.
Atopáronse algúns desaxustes entre a ocupación estipulada no contrato e a ocupación
real na empresa. Isto aparece fundamentalmente no caso de locutores, que están a desenvolver realmente traballos de presentadores e redactores.
Polo que fai referencia á duración da xornada laboral, cómpre sinalar que en xeral traballan vintetrés días ó mes, cunha duración media da xornada laboral de 8.4 horas.
Atendendo a diferencias entre os medios, cómpre sinalar que no caso da prensa e da
radio é onde aparecen porcentaxes maiores de contratos fixos. Tendo en conta o tipo de contrato, na maior parte dos medios alcánzanse porcentaxes superiores ó 85% de contratos a
xornada completa, agás no caso de prensa e docencia, onde son lixeiramente inferiores.
A xornada laboral con máis días de traballo ó mes é a dos que traballan en prensa, pero
son os xornalistas que desempeñan o seu labor na radio os que teñen maior número de
horas de traballo diarias.
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Sobre as características sociolingüísticas
Un 43% dos xornalistas empregan habitualmente o galego no seu traballo, que falan
con maior frecuencia as mulleres, os de idades comprendidas entre 41 e 50 anos, empregados na docencia ou en gabinetes e que traballan preferentemente nunha empresa pública.
En canto ás valoracións das accións que a empresa leva a cabo para a normalización do
galego, cómpre dicir que máis da metade afirma que non son boas ou non existen.
En canto ós hábitos lingüísticos é preciso destacar que é na televisión, nos gabinetes,
axencias e na docencia onde se fai un maior uso do galego. Pola súa banda, no medio
radiofónico e de prensa emprégase maioritariamente o castelán.
No que se refire ó uso do galego na redacción das informacións, cabe dicir que na prensa é onde se alcanzan os peores resultados, xa que o 15% dos entrevistados manifesta que
non usaría o galego aínda que se lles ofrece un servicio de corrección lingüística.

Sobre as actitudes profesionais
Mala valoración aparece tamén sobre o aproveitamento que na empresa se fai do uso das
novas tecnoloxías. Un 42.7% dos entrevistados declaran que non se aproveitan o suficiente
tanto a informática como as telecomunicacións. Falando de internet, cómpre dicir que un
34.6% dos entrevistados non o emprega, mentres que no caso do correo electrónico a porcentaxe de non usuarios ascende ó 44.7%.
Finalmente, no tocante ó uso das novas tecnoloxías, é na radio onde se alcanzan os peores resultados; un 63% manifesta non facer uso nunca de internet e máis dun 70 non utiliza ata o de agora o correo electrónico. Na marxe oposta sitúanse os profesionais que
desempeñan o seu labor en gabinetes e axencias; un 79.2% fai uso habitual de internet e un
77.1% do correo electrónico.
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PERFIL DO XORNALISTA

• Home (57.7%)
• Menor de 30 anos (46%)
• Licenciado en Xornalismo (65.7%)
• Traballa en Santiago (38.6%)
• No medio prensa (43.3%)
• Fala castelán (50.3%)

CONDICIÓNS LABORAIS
• Contrato fixo (58%)
• A xornada completa (89.3%)
• Contrato como redactor (70.4%)
• Antigüidade 1-3 anos (30.5%)
• 23-26 días de xornada laboral (45.3%)
• Xornada media de 8.4 horas ó día
• Non ten horario fixo de entrada e saída (58.7%)
• Elabora unha media de 5.5 informacións diarias
• Traballa nun só soporte (84.8%)
• Cobra 1170 ptas. brutas á hora (1.330 os homes e
995 as mulleres)
• Traballa con control da empresa sobre as chamadas
telefónicas que realiza (60.3%)
• Está satisfeito co traballo desenvolvido (86.67%)
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APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

• Considera que a súa empresa aproveita as novas tecnoloxías (53.7%)
• Só emprega internet ás veces (42.3%)
• Non emprega nunca o correo electrónico (44.7%)
• Manexa o software da empresa ou un editor de textos (73%)
• Contan con ordenador persoal (83.3%)
• Dispoñen de acceso a internet (67.2%)
• Non ten posibilidades de empregar correo electrónico (52.8%)
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