
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE

NON LEXISLATIVA DE CONTROL DA

CORPORACIÓN DA RTVG
 

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30



A Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG, da que vostede 
forma  parte,  reunirase  o  próximo  día  28  de  abril  de  2017,  ás  10:30  horas,  no  pazo  do  
Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto único. Preguntas orias en Comisión

1.1 6521 (10/POC-001136)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no 
programa "Galicia noticias serán" da TVG dunha parte da información referida á 
produción de ostras en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 88, do 23.03.2017

1.2 6610 (10/POC-001146)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e os novos produtos ou servizos que 
está a implantar a CRTVG para adaptarse aos cambios nas relacións da audiencia  
cos medios
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 88, do 23.03.2017

1.3 6626 (10/POC-001151)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no 
programa "Galicia noticias serán" da TVG dunha parte da información referida á 
produción de ostras en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 88, do 23.03.2017

1.4 6680 (10/POC-001159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á supresión no 
programa "Galicia noticias serán" da TVG dunha parte da información referida á 
produción de ostras en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 88, do 23.03.2017

1.5 7222 (10/POC-001256)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a información publicada o 28 de marzo de 2017 na páxina web da TVG en 
relación coa estrea da serie titulada "Vidago Palace"



Publicación da iniciativa, BOPG n.º 97, do 06.04.2017

1.6 7329 (10/POC-001271)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da dobraxe ao galego das voces das actrices e actores portugueses  
no primeiro capítulo da serie "Vidago Palace", emitido na primeira canle da TVG 
o 29 de marzo de 2017, e as previsións da CRTVG respecto do ofrecemento desa 
serie en versión orixinal non subtitulada nesa canle
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 97, do 06.04.2017

1.7 7850 (10/POC-001371)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre  a  cobertura  informativa  dada  pola  TVG  o  día  4  de  abril  de  2017  á 
presentación do Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 102, do 21.04.2017

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2017

Aurelio Alfonso Núñez Centeno
     Presidente da Comisión



 

 

 

RELACIÓN DE MEMBROS DE 
COMISIÓN PERMANENTE NON LEXISLATIVA DE

CONTROL DA CORPORACIÓN DA RTVG
POR ORDE ALFABÉTICA

 

Mesa

 

Vogais

Presidente
Aurelio Alfonso Núñez Centeno P

Vicepresidenta
María Ángeles Antón Vilasánchez P

Secretaria
Paula Vázquez Verao EM

Luis Manuel Álvarez Martínez S
Raquel Arias Rodríguez P
Silvestre José Balseiros Guinarte P
Noela Blanco Rodríguez S
María de los Ángeles Cuña Bóveda EM
Jacobo Moreira Ferro P
María Guadalupe Murillo Solís P
Olalla Rodil Fernández BNG
Moisés Rodríguez Pérez P



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da

Corporación da RTVG

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1. Preguntas orias en Comisión



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da

Corporación da RTVG

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.1 6521(10/POC-001136)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á

supresión no programa "Galicia noticias serán" da TVG dunha

parte da información referida á produción de ostras en

Galicia

Publicación da iniciativa, 88, 23.03.2017



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de control da Corporación da 

RTVG. 

 

O Comité de empresa da CRTVG denunciou a edición dunha información 

relativa produción de ostras na Galiza por parte da dirección da Corporación que supuxo 

a supresión dunha parte da nova no Galicia Noticias Serán.  

A nova, segundo relata o Comité de empresa, ficou sen referencia algunha ás 

críticas lanzadas por expertos á Xunta de Galiza cando aseguraban que “non lle interesa 

aumentar a produción destas especies [ostras autóctonas] e lembra que nas depuradoras 

galegas predomina o marisco foráneo”. 

Na información orixinal, emitida no Galicia Noticias Mediodía do 6 de marzo 

Arturo Silva Abuín, cooperador do grupo de investigación Acuibiomol, aseguraba que a 

administración está desaparecida, está missing porque, sinalaba, non lle interesou en 

absoluto manter a produción de ostra e de molusco en criadeiro. Están pechando todos 

os criadeiros.  

Na emisión do Galicia Noticias Serán suprimiuse a declaración de Silva Abuín e 

tamén a parte da locución do redactor na que se facía referencia ás críticas.  

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

na Comisión de control da Corporación da RTVG: 

- Ten constancia a Dirección Xeral deste feito? 

- A que criterios informativos responde a edición da peza informativa? 

- Naquelas informacións que son editadas por razóns de tempo e espazo nos 

informativos, ten a persoa xornalista capacidade de decisión para proceder á edición das 

súas novas? 

- Pensa a Dirección Xeral da CRTVG constituír o Consello de Informativos 

previsto na Lei 9/2011 como reclama o Comité de empresa ao fío deste último 

acontecemento? 

 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/03/2017 18:13:28 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/03/2017 18:13:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 13/03/2017 18:13:37 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/03/2017 18:13:42 

 

María Montserrat Prado Cores na data 13/03/2017 18:13:48 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/03/2017 18:13:50 

 



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da

Corporación da RTVG

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.2 6610(10/POC-001146)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis

Sobre as actuacións que está a levar a cabo e os novos

produtos ou servizos que está a implantar a CRTVG para

adaptarse aos cambios nas relacións da audiencia cos medios

Publicación da iniciativa, 88, 23.03.2017



 

 

 

 
Á Mesa do Parlamento 
 

Raquel Arias Rodríguez, Jacobo Moreira Ferro, María Antón Vilasánchez, Silvestre 

José Balseiros Guinarte, Moisés Rodríguez Pérez,Guadalupe Murillo Solís e Aurelio 

Nuñez Centeno,  deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 

Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

O director da CRTVG na súa primeira comparecencia durante a presente lexislatura 

fixo referencia a que os medios públicos están obrigados a facer fronte á innovación e, 

en alusión directa á TVG,  indicaba que estaba a traballar na idea de adaptarse a un 

consumo audiovisual a través de fórmulas alternativas.  

A ninguén se lle escapa que a innovación non só se está a dar nos medios de 

comunicación que ofrecen contidos senón nos hábitos do público, que está a escoller 

entre diversas maneiras novas de ser informados ou entreterse.  

Un xestor dun medio de comunicación que non se decate deste cambio corre o risco de 

quedar fóra do mercado, pero se ese medio é público, como é o caso da CRTVG, pode 

quedar cada vez máis desconectado e perder a esencia da súa utilidade para a 

sociedade. 

En relación con este asunto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte 
pregunta: 

Como e con que produtos ou servizos novos a CRTVG está a adaptarse aos cambios 

na maneira que a audiencia ten de relacionarse cos medios? 

 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 



 

 

 

Raquel Arias Rodríguez na data 14/03/2017 18:03:24 

 

Jacobo Moreira Ferro na data 14/03/2017 18:03:41 

 

Maria Antón Vilasánchez na data 14/03/2017 18:04:02 

 

Silvestre Balseiros Guinarte na data 14/03/2017 18:04:10 

 

Moisés Rodríguez Pérez  na data 14/03/2017 18:04:21 

 

María Guadalupe Murillo Solís na data 14/03/2017 18:04:32 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 14/03/2017 18:05:02 

 



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da

Corporación da RTVG

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.3 6626(10/POC-001151)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula

Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á

supresión no programa "Galicia noticias serán" da TVG dunha

parte da información referida á produción de ostras en

Galicia

Publicación da iniciativa, 88, 23.03.2017



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Vázquez Verao deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

na Comisión da CRTVG, relativa á manipulación da información. 

 

 

O 13 de marzo de 2017, fíxose pública a denuncia do comité de empresa da 

CRTV dun grave caso de manipulación informativa por un traballador da 

CRTVG para que non saísen críticas á Xunta. 

O pasado 6 de marzo no programa ‘Galicia Serán’ da Televisión de Galicia 

emitiron unha noticia “premeditadamente recortada” para eliminar partes que se 

emitiran na edición do mediodía, feito polo cal o redactor desa peza lle pide 

amparo ao Comité de Empresa. 

“Un redactor de longa traxectoria e recoñecido prestixio elaborou unha peza 

informativa sobre o cultivo de ostras en Galicia baseado en entrevistas feitas na 

Universidade de Santiago a un equipo de investigación en acuicultura. Unhas 

entrevistas que non buscou el senón que, neste caso, llas asignaron a primeira 

hora da mañá sen tempo para documentarse sobre o tema do que versaban ditas 

entrevistas. Despois elaborou esta información para o programa Galicia Noticias 

Mediodía". 

Na edición da tarde, Galicia Noticias Serán, esa nova ficou “mutilada”, denuncia 

o comité, “como o mesmo traballador afirma, aínda que mantiveron a súa “voz en 

off”. Con esa manobra, sosteñen, quíxose evitar que os espectadores “puideran 

escoitar a declaración dun técnico que criticaba a actitude do goberno 



 
 

 

 

autonómico na cría e cultivo de moluscos en Galicia”. O técnico afirmaba que a 

Xunta está desaparecida na atención a explicaba o por qué en 22 segundos de 

intervención. 

Aliás, e sempre segundo a denuncia do comité, tamén suprimiron o parágrafo 

final da noticia, que dicía:  "Este especialista en cultivo de moluscos afirma que á 

Xunta non lle interesa aumentar a produción destas especies e lembra que nas 

depuradoras galegas predomina o marisco foráneo". 

Este tipo de situacións “danse todos os días na redacción”. Dende o Comité de 

San Marcos esixen que cesen “as prácticas de manipulación e a posta en marcha 

inmediata do Consello de Informativos comprometido na Lei de Medios”. 

É deontoloxicamente intolerable a práctica de modificar o traballo dun redactor 

ou redactora mantendo a súa propia locución, cando iso altere substancialmente o 

contido da información, como ocorreu neste caso. 

Por todo o exposto as deputadas asinantes formulamos as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en Comisión: 

 

Pode explicarnos cales foron os criterios para a reedición da información orixinal 

que elaborou o redactor Luís Quintas e se houbo directrices do seu departamento 

ao respecto? 

Cales son os criterios para a reedición de informativos da CRTVG que se están 

empregando nos distintos departamentos? 

Que mecanismos van poñer en marcha para acabar coa práctica 

deontoloxicamente intolerable de modificar o traballo un redactor ou redactora 

mantendo a súa propia locución, cando iso altere substancialmente o contido da 

información como ocorreu neste caso? 



 
 

 

 

 

Cando se van asinar as información con rótulos para poder coñecer a súa autoría, 

así como que se identifique ás persoas encargadas da dirección e da edición dos 

espazos informativos da CRTVG? 

Cando  se porá en marcha o Consello de Informativos demandado dende hai 

tempo pola sociedade, como reflexo das peticións das traballadoras e 

traballadores das redaccións da CRTVG, para acadar uns medios públicos 

plurais, independentes e veraces? 

       

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017. 

 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

Paula Vázquez Verao 

Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 15/03/2017 09:49:58 

 
Paula Vázquez Verao na data 15/03/2017 09:50:07 

 



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da

Corporación da RTVG

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.4 6680(10/POC-001159)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel

Sobre as denuncias do Comité de Empresa da CRTVG referidas á

supresión no programa "Galicia noticias serán" da TVG dunha

parte da información referida á produción de ostras en

Galicia

Publicación da iniciativa, 88, 23.03.2017



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da 

RTVG 
 

A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo 

público democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a 

promoción da nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro 

nos últimos anos, con graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e 

social. 

 

O Comité de Empresa de CRTVG denunciou recentemente que o pasado 6 

de marzo no programa ‘Galicia Serán’ da Televisión de Galicia emitiron 

unha noticia “premeditadamente recortada” para eliminar partes que se 

emitiran na edición do mediodía, feito polo cal o redactor desa peza lle pide 

amparo. A peza informativa elaborada por un redactor de longa traxectoria 

e recoñecido prestixio, trataba sobre o cultivo de ostras en Galicia baseado 

en entrevistas feitas na Universidade de Santiago de Compostela a un 

equipo de investigación en acuicultura.  

 

Na edición da tarde, Galicia Noticias Serán,”esa nova ficou mutilada” 

denuncia o comité, “como o mesmo traballador afirma, aínda que 

mantiveron a súa “voz en off”. Con esa manobra, sosteñen, quíxose evitar 

que os espectadores “puideran escoitar a declaración dun técnico que 

criticaba a actitude do goberno autonómico na cría e cultivo de moluscos 

en Galicia”.  

 

Segundo a denuncia do comité, tamén suprimiron o parágrafo final da 

noticia, que dicía:  "Este especialista en cultivo de moluscos afirma que á 

Xunta de Galicia non lle interesa aumentar a produción destas especies e 

lembra que nas depuradoras galegas predomina o marisco foráneo". 

 

 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai a CRTVG sobre a denuncia presentada polo 

Comité de Empresa acerca do retallo efectuado na nova descrita na 

exposición de motivos? 

2. Por que se realizou dito retallo da peza informativa? 

3. Por que non considerou a CRTVG interesante a opinión dun experto 

en acuicultura a respecto das políticas do Goberno galego en materia 

de acuicultura? 

4. Ten previsto a CRTVG emitir de novo a peza informativa completa? 

5. Que medidas ten previsto poñer en marcha para o mantemento do 

pluralismo ideolóxico e social na compañía de radiotelevisión pública 

galega? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2017 

 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/03/2017 12:32:06 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 15/03/2017 12:32:12 

 



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da

Corporación da RTVG

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.5 7222(10/POC-001256)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

Sobre a información publicada o 28 de marzo de 2017 na páxina

web da TVG en relación coa estrea da serie titulada "Vidago

Palace"

Publicación da iniciativa, 97, 06.04.2017



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vazquez Verao e Ánxeles Cuña Bóveda integrantes do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no Artigo 155 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa 

RESPOSTA ORAL na Comisión da CRTVG, relativa á mini serie Vidago Palace. 

 

No día de onte, a CRTVG fixo a estrea da mini serie Vidago Palace. Esta 

produción foi presentada pola canle pública de forma expresa como unha historia 

de amor, centrada no hotel de luxo portugués Vidago Palace. Nomeando, de 

forma colateral, que ademais se produce no contexto de 1936 coa Guerra Civil e 

os xogos de Berlín, esquecendo, de forma intencionada, que a trama se inicia coa 

fuxida de varios republicanos galegos cara Portugal para evitar ser asasinados 

polo réxime Franquista.  

 

De feito, este é o texto exacto da nota publicada na Web da canle pública: 

 

“A serie traslada o espectador ao verán de 1936 e céntrase no amor prohibido 

entre Carlota, filla dos condes de Vimieiro e noiva de César, e Pedro, empregado 

no hotel. Todo isto nunha época en que imperaban as conveniencias familiares e 

sociais, decorrían os Xogos Olímpicos de Berlín e a Guerra Civil española, se 

mantiña o réxime de Salazar en Portugal e era inaugurado o campo de golf de 

Vidago, hotel de luxo situado no norte de Portugal en que transcorre a ficción da 

TVG, á que da nome. “ 

Esta información empaña o que pode ser unha boa iniciativa e nova da CRTVG 

no inicio dunha liña de colaboración coa cadea pública lusa, incidindo na liña do 

Partido Popular de reescribir  a historia deste país. 

 



 
 

 

 

Por todo o exposto, as deputadas asinantes facemos a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión: 

 

- A que se debe a ocultación premeditada do entorno político no que se 

produce a trama?  

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2017. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 29/03/2017 17:55:52 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 29/03/2017 17:56:02 

 



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da

Corporación da RTVG

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.6 7329(10/POC-001271)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as razóns da dobraxe ao galego das voces das actrices e

actores portugueses no primeiro capítulo da serie "Vidago

Palace", emitido na primeira canle da TVG o 29 de marzo de

2017, e as previsións da CRTVG respecto do ofrecemento desa

serie en versión orixinal non subtitulada nesa canle

Publicación da iniciativa, 97, 06.04.2017



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará 

Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de control da 

CRTVG. 

 

O 29 de marzo de 2017 a TVG estreou a serie Vidago Palace, unha 

coprodución entre a Corporación galega e a RTP. O primeiro capítulo foi emitido 

na primeira canle da televisión pública dobrando ao galego as actrices e actores 

portuguesas. Doutra banda, na súa reposición na segunda canle emitiuse en 

V.O.S.G.  

 

Neste senso, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

na Comisión de control da CRTVG: 

- Por que razón se dobrou ao galego a voz das actrices e actores 

portugueses? 

- Foron dobradas as voces dos actores e actrices galegas na emisión en 

Portugal? 
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- Cre a CRTVG que esa decisión dá cumprimento ao artigo 4 da Lei 

1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos 

coa lusofonía. 

- Pensa a Dirección Xeral da CRTVG disponibilizar en V.O. non 

subtitulada a serie Vidago Palace na primeira canle da televisión pública? 

 

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/03/2017 12:09:55 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/03/2017 12:10:00 
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Ana Pontón Mondelo na data 30/03/2017 12:10:03 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/03/2017 12:10:07 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/03/2017 12:10:10 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/03/2017 12:10:12 

 



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da

Corporación da RTVG

Día: 28.04.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.7 7850(10/POC-001371)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis

Sobre a cobertura informativa dada pola TVG o día 4 de abril

de 2017 á presentación do Proxecto de lei de orzamentos

xerais do Estado para o ano 2017

Publicación da iniciativa, 102, 21.04.2017
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Socialistas 
de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Luis Manuel Alvarez Martínez, Abel Losada 

Alvarez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 

Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG. 
 

O Ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, entregou o pasado día 4 de 

abril á presidenta do Congreso, Ana Pastor, o Proxecto de orzamentos 

xerais de 2017 que, a diferenza doutros exercicios, comezará a súa 

tramitación parlamentaria ben comezado o seu ano de aplicación. 

 

Ao tratarse da lei máis importante que un goberno promulga nun ano, ao 

determinar a súa política na maior parte dos ámbitos, e ademais ser a base 

sobre a que se moverá a economía do Estado, é habitual que a súa 

tramitación teña un ampla cobertura nos medios de comunicación. Pola 

repercusión que teñen tamén para Galicia, a CRTVG soe facer un 

seguimento informativo da tramitación dos orzamentos do Estado dende a 

súa presentación como proxecto (analizando as partidas destinadas a nosa 

comunidade), ata a aprobación do mesmo. 

 

Nas emisións dos informativos do 4 de abril, a TVG realizou unha visión 

sesgada e partidista dos mesmos, así como unha clara manipulación dos 

datos referidos aos orzamentos destinados a proxectos en Galicia, 

destacando que somos a segunda comunidade en investimento per cápita, 

cando o realmente salientable é que para Galicia son os de menor contía 

dende o ano 2004. Os e as socialistas temos denunciado en numerosas 

ocasións que esta manipulación a que nos ten acostumados a TVG  lastra a 

súa calidade, impide unha xestión eficaz da mesma, e desnaturaliza a súa 

misión democrática.  
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai a CRTVG da cobertura informativa que a TVG 

realizou o día 4 de abril sobre a presentación do Proxecto de 

orzamentos do Estado? 

2. Considera a CRTVG que a información que se deu nos telexornais do 

día 4 de abril sobre a repercusión dos orzamentos do Estado para 

Galicia, cumpriu cos criterios de imparcialidade política que se lle 

presupoñen a unha canle pública? 

3. Cantos segundos de espazo informativo se dedicou nos informativos 

do mediodía e do serán á valoración da repercusión dos orzamentos 

do Estado por parte de cada grupo político? 

4. Ten previsto a CRTVG poñer en marcha algún mecanismo para evitar 

que se volvan a repetir nos telexornais da TVG episodios de 

manipulación informativa? 

 

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/04/2017 13:54:36 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/04/2017 13:54:43 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/04/2017 13:54:51 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/04/2017 13:54:58 
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