
 

 
 

CANDIDATURA DE GCIENCIA 
O medio máis lido en idioma galego en todos os formatos 

 
GCiencia xurdiu en novembro de 2013 como un desafío á dobre crise 
da economía e dos medios de comunicación cun proxecto puramente 
xornalístico. Coa vocación facer divulgación científica en galego a 
través do xornalismo, o portal da ciencia galega logra atraer tras cinco 
anos de traxectoria ata 360.000 usuarios únicos mensuais e dous 
millóns de páxinas vistas (datos de AWStats). Iso converte a 
gciencia.gal non só no nativo dixital máis lido de Galicia e no quinto 
do total, a pesar do seu carácter non xeneralista, senón e sobre todo 
no medio de comunicación en galego máis lido en todos os formatos 
posibles. 

Nun momento de crecente relevancia da divulgación científica, 
GCiencia aposta pola reflexión sobre a importancia de normalizar o 
uso do galego nun eido especialmente delicado. A imposición de 
extranxerismos, a constante actualización terminolóxica e a 
necesaria exactitude e falta de ambigüidade fan do correcto uso do 
galego un factor fundamental, ademais dunha útil ferramenta para a 
expansión do idioma propio de Galicia. 

Nas redes sociais, os seus máis de 53.000 seguidores de Facebook 
constitúen a cuarta maior comunidade dos medios galegos, só por 
detrás de La Voz de Galicia e Faro de Vigo e a moi pouca distancia do 
El Correo Gallego. Ademais de duplicar as cifras de calquera outro 
nativo dixital, os seguidores de GCiencia son especialmente activos, 
como o demostran un alcance de 2.700.000 persoas e máis de 
354.000 reaccións (likes, comentarios, compartidos, etc) que xera 
cada mes. Todo iso sen ter en conta outras redes sociais como Twitter 
ou Instagram e outras páxinas de Facebook vinculadas á oferta 
informativa de GCiencia, por exemplo Destinos de Ciencia, dedicada 
integramente ao turismo científico. Todas estas cifras son a 
confirmación do interese que esperta o eido científico cando se trata 
coa necesaria combinación de rigor e amenidade, pero tamén da 
necesidade de utilizar para iso o noso idioma. 

GCiencia é un auténtico xornal da ciencia en galego, cuxos contidos 
se actualizan cunha media de dez noticias ou reportaxes diarios. A 
súa filosofía consiste principalmente en divulgar entre o público a 
ciencia e a tecnoloxía que se desenvolven en Galicia, dúas disciplinas 
que contan cunha gran tradición no país, grazas ao traballo de 



entidades como universidades, museos, centros tecnolóxicos, as 
unidades galegas do CSIC ou empresas privadas de sectores como a 
automoción, farmacéuticas, da conserva ou o téxtil, entre outros. 

Con ese modelo, GCiencia é un portal con seccións xenéricas (Mar, 
Natureza, Universidades, Tecnoloxía, etcétera), no que tamén caben 
unha sección de bitácoras escritas por relevantes divulgadores e 
unha Tribuna de Opinión aberta a destacados científicos, na que 
publicaron os seus artigos entre outros Ángel Carracedo, María José 
Alonso, Antonio Figueras, Jorge Mira ou David Posada. GCiencia 
abriu tamén seccións específicas dedicadas á celebración en 2014 do 
Ano da Biotecnoloxía en España ou en 2016 do Internacional dos 
Legumes. 

Conta así mesmo con seccións de pílulas audiovisuais para entender 
de forma concisa algúns conceptos científicos cotiáns (A Ciencia dos 
Porqués) ou de artigos sobre empresas que alcanzaron o éxito a través 
da innovación (Innovar para Emprender). Outras son de perfil 
histórico (Historias GC) ou arqueolóxico (Xacementos). Tamén se lle 
dá protagonismo ao vídeo e á fotografía como elementos divulgativos 
fundamentais, a través de proxectos como Videonautas, Fotonautas 
ou A NASA en Galego, na que se publica a APOD (Astronomy Picture 
of the Day) da NASA co texto traducido en galego. 

GCiencia prentende estar o máis preto posible do feito científico. En 
decembro de 2017, os seus xornalistas desprazáronse a Xenebra, 
Suíza, para presenciar sobre o terreo durante unha semana as 
investigacións realizadas por investigadores galegos na Organización 
Europea para a Investigación Nuclear (CERN), o que deu lugar a unha 
unha serie de reportaxes sobre o maior laboratorio do mundo de física 
de partículas. Un ano máis tarde, o xornal realizou unha cobertura 
especial das actividades que se desenvolven no Instituto de 
Astrofísica de Canarias, no que investiga un bo número de científicos 
galegos. 

GCiencia é un proxecto impulsado por xornalistas de longa 
traxectoria no mundo dos medios de comunicación de Galicia. En 
novembro de 2013, e tras lograr nun proceso competitivo o apoio do 
Colexio de Xornalistas de Galicia, Pablo López e Eduardo Rolland –
vinculados a medios como El País, El Confidencial ou La Voz de 
Galicia–, puxeron en funcionamento GCiencia, na actualidade 
consolidado como un modelo empresarial sustentable, que dá 
traballo a catro xornalistas, a un amplo número de colaboradores e 
a provedores de distinto tipo. 

Recoñecido co Premio de Xornalismo Dixital do Foro da 
Comunicación de Galicia (2015) e co Premio de Xornalismo Científico 
da Real Academia Galega de Ciencias (2017), GCiencia publicou 



desde o seu lanzamento máis de 9.000 contidos, na súa maioría 
reportaxes escritos, aínda que tamén audiovisuais, entrevistas, 
tribunas de opinión, programas de radio, blogues e seccións de 
fotografía. Os audiovisuais de produción propia sobre distintos 
aspectos relacionados coa ciencia e a tecnoloxía emítense desde a 
canle GCiencia TV. 

Desde o primeiro momento, GCiencia esforzouse en exercer 
xornalismo de calidade, por entendelo como a fórmula máis adecuada 
para achegar ao público xeral un universo complexo como o 
científico. Todos os xornalistas que traballan ou traballaron para 
GCiencia son profesionais da información cunha traxectoria 
contrastada. A calidade dos textos foi sempre o seu principal reto, 
como o demostra que os seus contidos fosen incorporados a libros de 
texto ou incluídos nos exames de Reválida para 22.000 alumnos de 
Sexto de Primaria. 

Como consecuencia da súa vocación de fomento da divulgación, 
baixo a marca de GCiencia veñen realizándose desde hai anos 
diversas actividades destinadas a facer accesible o coñecemento 
científico. É o caso dos premios de xornalismo científico ‘Contar a 
Ciencia’, destinado a alumnos de Comunicación das universidades 
galegas, creado por GCiencia en 2014 e baixo o amparo desde hai 
dous anos da Real Academia Galega de Ciencias. Ou os galardóns 
‘Galicia Spin- Off’, creados en 2015, que recoñecen ás mellores 
empresas galegas nadas no ámbito universitario. Trátase de certames 
que contan coa colaboración de importantes entidades como 
Fundación La Caixa, Banco Pastor, Gadis ou a Secretaría Xeral de 
Universidades da Xunta. 

GCiencia veu realizando ademais outros labores de divulgación, como 
Talleres Científicos na rúa para achegar aos escolares ás Illas Cíes 
desde unha perspectiva científica, a celebración da Semana da 
Ciencia de Vigo ou a histórica revista-anuario da Real Academia 
Galega de Ciencias, entre outras. GCiencia foi ademais en 2017 o 
único medio de comunicación español seleccionado pola FECYT para 
o plan de Fomento da Cultura Científica, Tecnolóxica e da 
Innovación, no que participa desde 2014.  

O proceso de normalización do galego científico é crucial para que os 
seus falantes poidan percibir que todos os contidos de todos os temas 
poden ser comunicados nesta lingua. Trátase dun traballo con 
distintas vertientes, como a que afecta a léxicos e vocabularios –na 
que caben incluso propostas puntuais–, ou a relativa a difusión dos 
materiais elaborados a través de diferentes soportes. GCiencia é unha 
ferramenta de divulgación científica, pero tamén unha proposta cara 
a esa normalización do idioma de Galicia. 



Algúns datos de GCiencia: 
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