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PRESENTACIÓN:

O Curso de verán sobre dinamización lingüística 
“Traballando en lingua” chega á súa décimo 
segunda edición. Un encontro anual estabilizado 
en que nos once anos anteriores se fixeron 
análises, debates, reflexións e propostas prácticas 
de cara á mellora do proceso de normalización da 
lingua galega, traballando o discurso, os 
argumentos, as accións, a creatividade, a 
implicación, os métodos, etc.

E nesta XII edición o traballo centrarase nun 
sector moi importante para o presente e o futuro 
da lingua: o socioeconómico. Así, o programa 
inclúe sesións para analizar a situación da lingua 
galega no ámbito da empresa e o comercio, os 
motivos desa situación e os factores e 
condicionantes que a provocan e que poden ser 
claves para mellorala. Tamén se darán a coñecer e 
avaliaranse experiencias positivas sobre o uso da 
lingua galega, ou que procuran o uso do galego, na 
empresa, comercio, produtos ou publicidade. 

E, finalmente, hanse propor medidas de 
intervención que procuren mellorar o uso e o 
prestixio da lingua galega neses ámbitos.

En definitiva, este é un curso que busca mellorar 
o uso e o prestixio da lingua na empresa, nos 
comercios, nos produtos, na publicidade, nos 
negocios, etc.

PERSOAS DESTINATARIAS:
Persoas que traballen ou que estean interesadas 
na dinamización lingüística e no proceso de 
normalización da lingua galega, especialmente 
técnicos/as de normalización lingüística, docentes, 
dinamizadores/as socioculturais, estudantado, 
profesorado, membros de asociacións e de 
empresas de dinamización social, técnicos/as de 
dinamización social ou económica e tamén 
persoas vinculadas ao ámbito socioeconómico a 
través de empresas ou asociacións.

CUSTO DE PARTICIPACIÓN: 
O prezo da matrícula inclúe a participación en 
todas as actividades do curso, o material que se 
utilice, os cafés conxuntos e o xantar dos dous 
días. 

> Para estudantes de calquera universidade, 
comunidade universitaria da UdC, persoas 
desempregadas e socios/as da CTNL: 30 €

> Para as demais persoas: 50 €

MATRÍCULA E PARTICIPACIÓN:
> O número de participantes está limitado a 60 
persoas. Respectarase a orde inscrición.

> O prazo de matrícula remata o día 30 de xuño.

> A matrícula debe facerse a través da Oficina de 
Cursos da UdC: 
www.udc.gal/occ/cursos_congresos_simposios/c
ursosveran/cursos2016/curso6.html  



MÉRCORES 6 DE XULLO

9.30 > 10.00
Recepción e entrega de documentación

10.00 > 10.30
Inauguración e benvida
Anxos Sobriño, presidenta da CTNL
Valentín García, SXPL da Xunta de Galicia
Julio Abalde, reitor da UdC
Evencio Ferrero, alcalde de Carballo

10.30 > 11.30
Plan de dinamización da lingua galega no 
tecido económico 2015-2020. 
Estado, accións e medidas 
previstas
Valentín García Gómez, 
secretario xeral de Política 
Lingüística da Xunta de 
Galicia

11.30 > 12.00 > Café conxunto

12.00 > 12.45
A lingua como valor positivo de 
identificación empresarial
Antonio Dieter Moure, 
presidente da 
Confederación de 
Empresarios de Galicia 
(CEG)

12.45 > 14.15
A experiencia do uso 
do galego como valor 
engadido 
nas empresas
Mesa redonda con:
Malú Bergantiños, 
responsable de 
comunicación de R
Pedro González, 
voceiro de Deleite
José Manuel Naya, 
responsable de Todo Lar 

14.30 > Xantar conxunto

16.30 > 17.30
Os espazos da lingua galega no ámbito 
socioeconómico: o investimento 
lingüístico como forma de capitalización
Fernando Ramallo, 
profesor de 
sociolingüística da 
Universidade de Vigo 

17.30 > 18.15
A experiencia do Foro 
Enrique Peinador para o 
fomento do galego nas 
empresas
Xosé González, 
voceiro do Foro Enrique 
Peinador

18.15 > 18.45 > Descanso

18.45 > 19.45
“De hoxe nun ano...” 
O uso do galego na publicidade
Chechu Pérez, 
Departamento de 
Comunicación Audiovisual 
e Publicidade da 
Universidade de Vigo

19.45 > 20.30
A dignificación e posta en 
valor do propio
Elena Ferro, 
de Eferro zocos

XOVES 7 DE XULLO

9.15 > 10.00
A paisaxe lingüística 
comercial. Percepción e 
imaxe desde Carballo
Paula Vázquez e 
Noelia Antelo,
xornalistas

10.00 > 11.45
Paseo comentado pola 
paisaxe lingüística 
comercial e a arte urbana 
de Carballo

11.45 > 12.30
En galego, un valor para as 
persoas consumidoras
Ana Olveira, 
Unión de Consumidores/as 
de Galicia

12.30 > 13.00 > Café conxunto

13.00 > 13.45
O galego como valor turístico
Jakson Renner 
Rodrigues Soares, 
xestor internacional e 
profesor da Escola de 
Turismo da Universidade da 
Coruña

13.45 > 14.30
Experiencia, avaliación e potencialidades 
do uso do galego nas 
empresas dedicadas ás 
novas tecnoloxías
María Xosé Jamardo 
Curros,
Grupo Alfas

14.30 > Xantar conxunto

16.30 > 17.45
Experiencias de servizos 
para a posta en valor do 
galego no ámbito 
socioeconómico
Mesa redonda con: 
José Ramom Pichel, 
de Imaxín Software
Concha Diéguez, 
de Reverso
Ruth Caramés, 
de Fabaloba

17.45 > 18.30
O papel da lingua na responsabilidade 
social corporativa das 
empresas
Anxo Calvo Silvosa, 
decano da Facultade de 
Economía e Empresa da 
Universidade da Coruña

18.30 > 19.00 > Descanso

19.00 > 20.30
De hoxe en diante
Análise e debate das conclusións e ideas 
compartidas no curso para un mellor futuro 
do galego no ámbito 
socioeconómico
Ramón Vilar Landeira,
comunicador, xestor, 
escritor e argalleiro
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Máis info. 
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