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Presentación

Televisión de Galicia

Televisión de Galicia é una canle autonómica xeneralista, creada pola Xunta de Gali-
cia.  Iniciou as súas emisións o 24 de xullo de 1985, véspera do Día de Galicia, desde 
as súas instalacións de San Marcos na parroquia de Bando, no Concello de Santiago 
de Compostela. A programación regularizouse a partir do 29 de setembro de 1985 
con 39 horas de emisión á semana. Desde esa data, a TVG foise consolidando ata 
lograr unha programación continuada durante as 24 horas do día en galego. Tamén 
foi conseguindo máis cobertura no territorio de Galicia, España Europa e América.

No momento actual, Televisión de Galicia conta con catro canles de televisión, a tra-
vés deles as súas emisións chagan a maioría dos cidadáns galegos.

O principal canal é Televisión de Galicia . A segundo canle á TVG2. As dúas emi-
ten en TDT. Tamén pode seguirse por Internet desde calquera parte do mundo. As 
columnas principais da programación son os Informativos, os deportes, os progra-
mas musicais e de variedades. Son todos contidos de produción propia, realizados 
nas instalacións da TVG ou encargados a outras produtoras. Ó longo destes primeiros 
25 anos da súa vida, cambiou a súa imaxe corporativa en varias ocasións, o último 
cambio tivo levouse a cabo cando cumpría 20 anos adoptando un novo e moderno 
deseño da marca que afecta a os decorados dos platós e a emisión de continuidade.

Galicia TV América: Unha canle de emisión aberta vía satélite dirixida a tódolos 
galegos do continente americano. Pode captarse directamente con parabólica ou por 
medio das respectivas televisión de cable do continente. Por medio desta canle, os 
galegos daquelas terras poden seguir a actualidade, as manifestacións de cultura e as 
imaxes da Galicia renovada.
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Galicia TV Europa: A cuarta canle da TVG, neste caso dirixida ós galegos que están 
en calquera dos países europeos. Pero esta emisión tamén permite que os contidos 
de Televisión de Galicia poidan verse en calquera parte de España vía satélite ou por 
medio das plataformas dixitais ou de cable. 

Televisión de Galicia acadou os 25 anos de funcionamento continuado, período de 
tempo que pode considerarse necesario para que un canal de televisión sexa consi-
derado consolidado como un referente social nos seus ámbitos de difusión e como 
promotor de cultura galega. A superación dos 25 anos de existencia demostran tamén 
a profesionalidade dos seus traballadores, a a súa capacidade para ser verdadeiro 
motor do sector audiovisual de Galicia.

Na historia que agora presentamos queremos deixar constancia dos procesos e dos 
esforzos que foron necesarios para chegar a este momento. Loxicamente, os detalles 
de programación e esforzos van diminuíndo na narración a medida que nos aproxi-
mamos ós tempos actuais. Consideramos que a partir de 2005, a TVG e todas as súas 
canles, entran nunha situación de normalidade na que todo é moito máis habitual. 
Calquera detalle sobre programación e novos programas pode consultarse directa-
mente na web da CRTVG.

Metodoloxía

Na narración do suceder da historia da TVG comézase dando importancia a detalles 
que custaba moito sacar a diante nos principios, como eran coberturas de aconte-
cementos agora considerados normais e habituais cando non rutinarios no funcio-
namento da TVG pero naqueles primeiros momentos ían facendo historia. Pasar da 
emisión experimental á regular foi un fito moi importante na TVG de 1985. Conseguir 
emitir de forma continuada, sen a carta de axuste ó mediodía era considerada un 
gran avance na implantación da televisión autonómica. Cada paso cara ó funciona-
mento que agora consideramos normal nunha televisión foi unha conquista profesio-
nal e autonómica. Por iso, na narración dos primeiros tempos préstase atención ás 
gravacións nos exteriores, ós acontecementos atendidos polas cámaras da TVG en di-
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recto, á programación de ficción en xeral e cinematográfica en particular, á dobraxe, 
ós profesionais da dobraxe, ás noticias da prensa sobre o funcionamento interno ou 
sobre a programación, ós movementos laborais, ás convocatorias de prazas fixas para 
os profesionais, ás dotacións económicas dispoñibles, ós contratos de  publicidade ou 
ós sistemas de medición de audiencias. 

A medida que transcorre o tempo e a Televisión de Galicia ten normalizada as súa 
emisión, a narración vai centrándose máis en fitos máis concretos: a emisión conti-
nuada durante ás 24 horas do día: cómo se prepara, os antecedentes; céntrase nas no-
vas aplicacións tecnolóxicas: emisión en Internet, dixitalización de procesos, emisión 
por satélite de novas canles da TVG ; aténdese ós novos programas que se inclúen na 
grella, á produción de series de ficción propias. As audiencias de cada período son 
obxecto de atención permanente. 

Coa finalidade de que este traballo sirva como referencia de datos e datas exactos e 
concretos, utilizase unha narración cronolóxica anual, agrupada por etapas que se 
delimitan polos períodos de mandato de cada director da TVG.  Os datos foron con-
trastados en diferentes fontes internas, como os minutados diarios, as notas diarias 
de información á prensa, as memorias anuais, os arquivos de documentación gráfica 
e escrita; e externas como informacións en prensa ou documentos do Consello de 
Contas de Galicia. Neste proceso contouse coa inestimable axuda e importante apor-
tación de Tomás Fernández Martín, quen foi secretario xeral de Medios nos momen-
tos iniciais de creación e posta en funcionamento da CRTVG.

Arturo Maneiro Vila  
31 de mayo de 2012 
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Capítulo 1

Fundamentos legais da Televisión de Galicia

Para buscar os fundamentos xurídicos de Televisión de Galicia, cómpre remontarse 
á Lei 4/1980, de 10 de xaneiro, de Estatuto da Radio e a Televisión, constituída como 
norma básica dos servizos públicos de radiodifusión e televisión e “de aplicación xe-
ral en todo o territorio nacional”. Radiodifusión e televisión configurábanse como 
“servizos públicos esenciais”, dos que a titularidade correspondíalle ó Estado.

Sobre estes principios de partida, o artigo 2.2 deste tamén chamado “Estatuto do 
80”, establecía que o Goberno “podería conceder” ás comunidades autónomas, pre-
via autorización por lei das Cortes xerais, “a xestión directa dunha canle de televisión 
de titularidade estatal que se cree especificamente para o ámbito territorial de cada 
comunidade autónoma”.

Estatuto de autonomía

Un ano máis tarde apróbase o Estatuto de Autonomía de Galicia1. Dentro do seu Tí-
tulo II, sobre as competencias de Galicia, o artigo 34.3 facultaba á comunidade para, 
dentro das normas básicas do Estado, “regular, crear e manter a súa propia televi-
sión, radio e prensa e, en xeral, tódolos medios de comunicación social para o cum-
primento dos seus fins”. 

Por outra parte, a disposición transitoria sexta establecía que, no relativo a televi-
sión, a aplicación do mencionado 34.3, supoñía que o Estado habería de outorgar en 
1 Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril
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réxime de concesión á comunidade autónoma de Galicia a utilización dunha terceira 
canle, de titularidade estatal, que debería crearse especificamente para á súa emisión 
no el territorio de Galicia, nos termos previstos pola mencionada concesión.

Prevíase tamén que, ata a posta efectiva en funcionamento desa terceira canle, Radio 
Televisión Española (RTVE) debería articular a través da súa organización en Galicia 
un réxime transitorio de programación específica para o territorio de Galicia, que 
TVE emitiría a través da súa segunda canle. O custo de tal programación específica 
entenderíase como base para a determinación da subvención que puidera concederse 
á comunidade autónoma durante os dous primeiros anos de funcionamento da nova 
canle. 

Lei da Terceira Canle

Coas primeiras datas de 1984, o Boletín Oficial do Estado de 5 de xaneiro publicaba 
a Lei2 Reguladora da Terceira Canle de Televisión. Era a norma á que facía referen-
cia o citado artigo 2 do Estatuto do 80. Unha lei sen preámbulo, que no seu artigo 
primeiro autorizaba ó Goberno central para tomar as medidas necesarias de cara á 
posta en funcionamento dunha terceira canle de televisión, de titularidade estatal, e 
para outorgalo, en réxime de concesión, no ámbito territorial de cada comunidade 
autónoma, previa solicitude dos órganos de goberno destas e nos termos previstos 
nos respectivos Estatuto de autonomía, no Estatuto da Radio e a Televisión, nas súas 
disposicións complementarias de orde técnica e na presente lei.

A Administración central, comprometíase a proporcionar a cada Comunidade Au-
tónoma a infraestrutura técnica da rede de difusión correspondente e a habilitar as 
dotación económicas oportunos.Obrigábase expresamente a por en funcionamento 
os centros emisores, enlaces e reemisores precisos para garantir a cobertura do terri-
torio afectado. 

2 Lei 46/1983, de 26 de decembro
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O Goberno central quedaba obrigado a aprobar, no prazo de seis meses desde a en-
trada en vigor da lei, un Plan nacional de cobertura para a Terceira Canle; plan cun 
ritmo de execución en función da data de publicación dos respectivos Estatutos de 
autonomía das comunidades que o solicitasen. Tales inversións e os gastos ordinarios 
de explotación deberían ser logo amortizados polas propias terceiras canles mediante 
o pago dun canon anual. 

Lei de Creación da CRTVG

A Lei de Creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia foia probado o día 11 
de xullo de 1984 e foi publicada no Diario Oficial de Galicia nº 148, de 3 de agosto se-
guinte3. A partir desde momento comezou o proceso efectivo de inicio das actividades 
dos medios públicos de comunicación de Galicia. 

As primeiras referencias públicas 

Con posterioridades á aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia, as primeiras 
referencias documentadas que se conservan sobre iniciativas que poden considerar-
se as orixes ou primeiro pasos da Televisión e da Radio Galega son de principios de 
maio de 1982, data na que a oposición presenta no Parlamento autónomo unha 
interpelación4 ó Goberno galego sobre a creación duns medios públicos de comuni-
cación. Outras comunidades autónomas, como País Vasco ou Cataluña tamén come-
zaran xa este proceso. 

3 O proxecto de lei elaborado e aprobado pola Xunta ten entrada no Rexistro do Parlamento de Ga-
licia o 28 de febreiro de 1984 (B.O.P.G. nº 245, de 4 de abril); o 19 de xuño seguinte a Ponencia no-
meada ó efecto termina de redactar o preceptivo informe (B.O.P.G. nº 295, de 27 de xuño); o 29 de 
xuño a Comisión 4º, de Educación e Cultura, aproba o seu ditame (B.O.P.G. nº 303, de 6 de xullo)
4 Interpelación de Camilo Nogueira Román, Grupo Mixto, sobre posta en marcha da Radiodifusión 
e Televisión en Galicia. BOPG n.7, 5.5.1982. páxina 10 e seguintes. Mantense nos texto a reprodu-
ción exacta do léxico.
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Naquela iniciativa afirmábase que

A posta en marcha de medios de comunicación sociais proprios de Galiza 
constitúe unha necesidade inesguellabel para a consolidación da autono-
mía política, tanto no plano institucional como no social: sen unha estru-
tura comunicacional autónoma non existe autogoberno.

Mais concretamente, a defensa e promoción da Lingua precisan con 
urxencia a implantación de medios de comunicación audiovisuais que 
difundan en galego creativamente e con orixinalidade a nora realidade 
e a realidade do mundo enteiro, para o ben dos galegos e galegas e arre-
quecemento da cultura universal.

E na interpelación preguntábase directamente ó Goberno autonómico:

¿Vai realizar as previsións presupostarias necesarias para a creación de emisoras de 
radio e televisión pública e propias?

Dous meses máis tarde, no día 14 de xullo de 1982, o goberno galego responde5 
indicando que se están a face-los estudios xurídicos e legais previos a calquera acción 
de creación dos medios públicos de comunicación. 

En canto á terceira canle de televisión, que como se sabe non necesitaría 
da implantación de medios técnicos propios, senón que utilizaría parte 
da infraestrutura actual de Radiotelevisión Española, está previsto esta-
tutariamente, polo tanto, a súa utilización será solicitada.

A Xunta recoñece sen embargo que neste ano 1982 non estaba designada ningunha 
partida presupostaria para os medios públicos galegos. Pero deixa tamén patente o 

5 Resposta do vicepresidente da Xunta, Xosé Luís Barreiro, no debate en Pleno do Parlamento no 
14.7.1982. Diario de Sesións número 13. páxina 581 e seguintes.
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interese do goberno autonómico galego de que existan radio e televisión como me-
dios institucionais de Galicia e xa anuncia a elaboración dunha Lei do ente público de 
Radio e Televisión Galega6.

O 23 de agosto de 1982, a oposición volve presentar unha nova iniciativa7 par-
lamentaria: unha moción baseada na interpelación sobre a necesidade dos medios 
públicos de comunicación en Galicia. Nestes primeiros momentos, as reivindicacións 
están dirixidas a conseguir que RTVE proporcione canles propios de emisión en ga-
lego, tanto de radio como de televisión. 

A moción debátese o 23 de setembro. Dita proposta foi apoiada por outros grupos 
coa intención impulsar uns medios públicos de comunicación de Radio e de Televi-
sión, pero de acordo coas previsión estatutarias de comezar por unha emisión especi-
fica en TVE que puidera servir para cuantifica-la subvención que debería outorgar o 
Estado á Comunidade Autónoma Galega para constituí-la súa propia televisión.

A esta moción reponde o goberno autónomo8 ratificando que están a traballar na 
elaboración do primario e fundamental como é o estudio dos conceptos xerais, das 
colaboracións e dos informes. Sinala que xa celebraron varias reunións cos responsa-
bles dos medios de Comunicación públicos do País Vasco e de Cataluña, para recabar 
tódalas experiencias necesarias sobre os medios de comunicación públicos. Nesta da-
tas aínda nos existía a lei da Terceira Canle de Televisión que permitiría levar a cabo 
os procesos de concesión de televisións autonómicas.

Tralos debates deste moción, o Parlamento decide aprobar por unanimidade un texto 
recollendo o criterio do Estatuto de Autonomía, co seguinte mandato:

6 Resposta concreta do vicepresidente…p. 584
7 Moción do Grupo Parlamentario mixto, a iniciativa de Don Camilo Nogueira Román, sobre actua-
ción inmediatas para a posta en marcha da Radiodifusión e Televisión en Galicia ( A consecuencia 
da interpelación do Sr. Nogueira Román sobre o mesmo tema) BOPG n.28, do 13.9.82. No debate 
interviñeron tódolos grupos parlamentarios.
8 Debate no pleno do 23/24 de setembro de 1982, Diario de Sesión n.14, Resposta do conselleiro 
de Turismo e Deportes, Sr. Villanueva Cendón (Manuel Angel), páxina 668 e seguintes. No debate 
interviñeron tódolos grupos parlamentarios.
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Negociar de contado con RTVE o incremento do horario diario de emi-
sión do programa en galego a través da primeira canle, ampliando a 
emisión do mediodía e establecendo unha emisión no serán. Negociar do 
mesmo xeito, de acordo co Estatuto de Autonomía, o establecemento dun 
réxime transitorio semellante de programación específica para Galicia 
emitida pola segunda canle. Presentar no Parlamento no prazo de tres 
meses, a partir da aprobación desta moción, un proxecto de Lei Regula-
dora do consello Asesor de RTVE en Galicia. Presentar así mesmo ante 
esta Cámara un anteproxecto lexislativo que sirva de base á proposi-
ción del ei ante o congreso dos Deputados, acordando a creación dunha 
terceira canle e a concesión subseguinte á comunidade Autónoma gale-
ga, conforme ás previsións da Disposición transitoria 6ª do Estatuto de 
Autonomía de Galicia

A finais de xaneiro de 1983, a oposición9 volve a insistir na necesidade da posta 
en funcionamento dos medios públicos de comunicación en Galicia

No debate desta interpelación, que se celebrou o 14 de abril de 1983, a Xunta de Gali-
cia informou10 dos seus contactos coa dirección de RTVE nos que constataran que nos 
existían previsión de avanzar na constitución da Radio e a Televisión autonómica.

Pola súa parte, o deputado interpelante Camilo Nogueira propón unha 
solución que ata agora non se mencionara entre los políticos cando 
trataban dos medios públicos de comunicación galegos. Mencionaba a 
posibilidade de financiamento dos medios públicos en comparación con 
outras comunidades autónomas e indicaba que non se trataba de gas-
tos suntuarios nin de falla de dotacións, senón que era unha cuestión de 
intención política11. 

9 Interpelación de Don Camilo Nogueira Román, do Grupo Parlamentario Mixto, sobre incumpri-
mento da moción sobre Radio e Televisión en Galicia. Admitida o 27 de xaneiro. BOPG n.66, do 
16.2.1983, debate no pleno do 14.4.1983
10 Diario de Sesións do Parlamento de Galicia, número 33 de 14 de abril de 1983. Intervención de 
Xosé Luís Barreiro, vicepresidente da Xunta para asuntos políticos e Conselleiro da Presidencia, p. 
1884.
11 Diario de Sesións 33... p. 1893



Capítulo 1 21

25 anos de Televisión de Galicia

A TVG no I Congreso de Periodistas de Galicia

Antes de que se producira este debate, os días 12 e 13 de febreiro de 1983, celebrouse 
no Pazo de Mariñán o I Primeiro Congreso de Periodistas de Galicia. Os profesionais 
da información dedicaron unha certa atención a reclamar da Xunta o exercicio das 
competencias previstas sobre medios públicos de comunicación. Nas conclusións12, 
fan referencia as propostas dos debates parlamentarios na Cámara autonómica, dun 
xeito pouco concreto:

O primeiro Congreso de Periodistas de Galicia demanda da Xunta de 
Galicia unha decidida actuación para poñer en marcha as competen-
cias previstas no Estatuto de Autonomía en materia de comunicación, e 
concretamente nos tres apartados do seu artigo 34. Constatamos, neste 
senso, unha preocupante inhibición e falta de iniciativas por parte do 
executivo galego, que se reflexa na carencia dun programa de priorida-
des na política comunicacional e dun calendario que sinale prazos a esas 
prioridades. Esta deixadez é tanto máis preocupante cando se ten produ-
cido un acordo parlamentario esixindo a axilización na posta en marcha 
das competencias contempladas no texto estatutario.

O Congreso de Periodistas dedicou máis atención a pedirlle ó novo goberno central a 
descentralización dos medios de titularidade estatal en Galicia. 

Sen embargo, a referencia un tanto difusa na primeira conclusión, faise chamamento 
imperativo no apartado de “Situación nos diferentes medios” da conclusión quinta13:

Chamamos á responsabilidade histórica do actual executivo galego para 
que afronte con decisión a posta en marcha do canal autonómico, axi-
lizando todos os estudos e traballos previos, como medida inaprazable 
para que no se prolongue o proceso de aculturización da sociedade gale-
ga e o trato discriminatorio de Galicia neste terreo.

12 “I Congreso de Periodistas de Galicia. Pazo de Mariñán, 12 e 13 de febreiro de 1983. A Coruña. 
1984. I conclusión Comunicación e Autonomía, p. 17. Reprodúcense os textos con algunha actuali-
zación gramatical.
13 Punto 3, do apartado V, p. 22.
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O día 16 de maio de 1983, a Xunta presentou no Parlamento de Galicia o Proxecto 
de Lei Reguladora do Consello Asesor de RTVE en Galicia14, cumprindo un paso pre-
vio necesario para a creación da Televisión e Radio propia da Comunidade Autóno-
ma, como recoñece na xustificación da presentación deste proxecto. 

Poucos días máis tarde, o 1 de xuño de 1983 ten entrada a iniciativa no Rexistro do 
Parlamento de Galicia15 o Proxecto de Lei sobre a Terceira Canle que ten carácter de 
proposición de lei para presentar ante el Congreso dos Deputados. A finalidade desta 
iniciativa era promove-la axilización da normativa legal para a creación da Televisión 
autonómica de Galicia. 

As dúas normativas foron aprobadas no Pleno do Parlamento de Galicia antes de 
remata-lo ano, o 9 de decembro de 1983. 

No Congreso dos Deputados debateuse a proposición galega da Terceira Canle no 
pleno do 27 de setembro de 1984. Transcorreran nove meses da entrada en vigor da 
Lei estatal da Terceira Canle, polo tanto xa non tiña razón de ser e foi rexeitada. 

No medio deste proceso, en xullo, o grupo Parlamentario Mixto16 presenta unha nova 
iniciativa coa finalidade de insta-la aceleración dos trámites para constituír a televi-
sión autonómica. Neste caso trátase de consegui-lo nomeamento do Delegado Terri-
torial de RTVE en Galicia, que era o paso seguinte á constitución do Consello Asesor: 

O Estatuto da Radio e a Televisión , de 10 de xaneiro de 1980, prevé, no 
seu artigo 14.1, a existencia dun Delegado Territorial de RTVE en cada 
Comunidade Autónoma, ó que se atribúen as relacións co Consello Ase-
sor autonómico e a iniciativa, oído este órgano comunitario, de elevar ó 

14 Publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 110, de 4 de xuño de 1983, 
pp.2128. 
15 Boletín Oficial do Parlamento de Galicia nº 146 de 27 de xullo de 1983
16 Proposición non de Lei presentada polo deputado do Grupo Mixto, Xerardo González Martín, 
sobre nomeamento do Delegado Territorial de RTVE, mellora da programación do Centro Rexio-
nal de Santiago de Compostela e participación da Comunidade Autónoma nos Consellos Asesores 
de TVE, RNE e RCE. Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, I Lexislatura, número 148, de 1 de 
agosto de 1983.
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Director Xeral do Ente “unha proposta anual sobre a programación e o 
horario de emisión en el ámbito territorial correspondente” 
....... 
Como é sabido, de acordo coa disposición transitoria sexta do Estatuto 
de Galicia, a programación específica de RTVE para esta Comunidad é 
condicionante do futuro da Terceira Canle, xa que o custe de aquela “en-
tenderase como base para a determinación da subvención que puidese 
concederse á Comunidade Autónoma de Galicia”.

Creación da Compañía Radio Televisión de Galicia

28 de febreiro de 1984 entrou no Parlamento de Galicia17 o proxecto de lei elabo-
rado e aprobado pola Xunta. O 19 de xuño seguinte, a Ponencia nomeada ó efecto 
termina de redactar o preceptivo informe18. O día 29 de xuño a Comisión de Edu-
cación e Cultura, aproba o seu ditame19. E o 11 de xullo dese ano 1984 o texto rema-
ta o seu trámite parlamentario coa aprobación polo Pleno da Cámara: Era a Lei de 
Creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, que entrou en vigor o de 3 de 
agosto seguinte20.

Os puntos máis debatidos foron os referidos ó número de membros do Consello de 
Administración, os supostos de cese do director xeral, a creación de sociedades filiais 
non necesariamente de capital público para determinados servizos e, especialmente, 
o recurso da publicidade como vía de financiamento dos medios públicos. A lei sina-
laba que esa participación no mercado da publicidade sería limitada. 

O xoves, 19 de xullo de 1984, o Consello da Xunta de Galicia21 declarou á Televisión 
autonómica un proxecto de utilidade pública e interese social coa finalidade de que a 
tramitación e dotacións económicas puideran beneficiarse das previsións legais deste 
tipo de institucións. O día 8 de agosto de 198422 sae publicado o anuncio da Xunta de 
17 B.O.P.G. nº 245, de 4 de abril 
18 B.O.P.G. nº 295, de 27 de xuño 
19 B.O.P.G. nº 303, de 6 de xullo
20 Lei 9/1984, de 11 de xullo. Diario Oficial de Galicia nº 148
21 El Ideal Gallego, 20 de junio de 1984, p.15
22 La voz de Galicia, mércores 8 de agosto de 1984. 
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Galicia para o concurso de construción do centro de produción da TVG.

Comeza a construción da TVG

O luns 8 de outubro de 1984 entraban as primeiras máquinas nun terreo de case 
30.000 metros cadrados, coñecido como “Coto da casa vella”, en San Marcos, parro-
quia de Bando, na estrada a Lugo, a metade de camiño entre Santiago e A Lavacolla. 
Iniciábanse así as obras do ía ser o Centro de Produción e Emisión de programas de 
Televisión de Galicia (TVG). Era a terceira canle autonómica que se creaba en Espa-
ña, despois do País Vasco e Cataluña23.

Remataba así un proceso político-administrativo de pouco máis de nove meses de 
posta en marcha da TVG: adxudicación do preceptivo concurso público para a cons-
trución e equipamento do Centro; montaxe e equipamento dos seis grandes centros 
emisores e dos quince primeiros reemisores, aproveitando e compartindo en grande 
medida as infraestruturas da Radio autonómica; debate e aprobación polo Parlamen-
to de Galicia da lei de Creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, e solici-
tude ó Goberno central da concesión correspondente por acordo da Xunta de Galicia. 

Realmente o proceso rematou o 24 de xullo de 1985 cando se inauguraron as ins-
talacións e comezaron as emisións experimentais ata o 29 de setembro. Neste ano 
1985 apenas había en Galicia estrutura audiovisual. Só un 5,8 por cento das produ-
toras galegas de cine, vídeo e televisión estaban constituídas no tempo da posta en 
marcha da canle autonómica. O centro territorial de TVE era a única referencia en 
Galicia de producción televisiva, pero a súa programación era escasa en tempo de 
emisión e contidos.

A creación da Televisión de Galicia víase como un instrumento de normalización da 
lingua e cultura galegas, así como dun impulso para a creación audiovisual coa con-
seguinte incremento de riqueza a postos de traballo. 

23 A vasca ETB fixérao na Noitevella de 1982 e a catalán TV3, na solemne xornada festiva da Diada, 
en setembro de 1984
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Recoñeceríao moi pouco tempo despois, o 12 de maio de 1986, do comezo das 
emisións o documento que recollía24 os Principios xerais de Programación, cando 
salientaba que o exemplo dos que falan galego para comunicar ós demais o acontecer 
diario “crea a sensación real de que a lingua materna é vehículo normal de expresión 
e comunicación e segue a ser útil para comunicar tanto os sinxelos acontecementos 
de cada día coma os conceptos máis complexos”. Tratábase así de devolver a un idio-
ma “o seu carácter xenuíno de medio correcto de expresión e comunicación”.

Anos máis tarde recoñeceríao tamén o Plan xeral de Normalización da Lingua galega 
aprobado no Parlamento de Galicia25 por unanimidade, ó deixar constancia da exis-
tencia de Televisión de Galicia e da Radio Galega:

que permitiron ver e oír a lingua en funcións novas e prestixiadas e des-
montaron boa parte dos complexos diglósicos, grazas ao poder do medio 
e mais á súa continuidade durante anos día e noite. 
........ 
que chegan por satélite e pola Rede a todo o planeta, creando un novo 
vencello cos emigrantes. 
........... 
que teñen unha importante información de Galicia na Rede.

Naqueles tempos fundacionais no se prevían as grandes cifras de vinte anos máis 
tarde: 30.000 horas de programación ó ano en galego; máis de 800 horas de ficción 
feitas en Galicia; preto das setenta películas rodadas na comunidade nestes últimos 
catro lustros. Tampouco podía preverse que os galegos de Arxentina, Uruguai, Mé-
xico ou de calquera país europeo puidesen seguir en directo a televisión do seu país.

Neste primeiros momentos de posta en funcionamento da Televisión de Galicia, o 
Goberno Galego26 tiña “dúas preocupacións básicas”: realizar un proxecto axeitado ás 
prioridades e necesidades de Galicia, e non entrar en colisión ou competencia desleal 

24 Acordo do Consello de Administración de 12.05.86 
25 Sesión do día 22 de setembro de 2004
26 Intervención do Vicepresidente da Xunta, Xosé Luís Barreiro no Parlamento de Galicia. Pleno de 
11 de xullo de 1984.
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coa empresa privada. Este proxecto axeitado concretábase en afondar na personali-
dade política e histórica de Galicia, e a concepción da terceira canle como elemento 
decisivo na normalización cultural e lingüística da comunidade27.

Dotacións económicas

A posta en marcha da Televisión de Galicia foi posible grazas á chamada “Lei de In-
suficiencias” que permitiu habilitar as primeiras dotación económicas. O Goberno 
central, fixaba unha serie de insuficiencias de crédito polos servizos transferidos á 
comunidade autónoma de Galicia ata o 31 de decembro de 198328; cuantificadas en 
case doce mil millóns de pesetas29. Estas cantidades foron adxudicadas a distintos 
destinos pola norma autonómica30 coñecida como “Lei de Insuficiencias”.

Entre as prioridades sinaladas no preámbulo desta normativa faise referencia ós me-
dios públicos de comunicación:

Dentro das cuestións que han ter un tratamento institucional non se 
pode esquece-la defensa, apoio e promoción de todo aquilo que contribúa 
a reforza-la nosa propia e peculiar idiosincrasia. Galicia, como comuni-
dade histórica con sinais de identidade de seu, ten que poñer a disposi-
ción de tódolos seus habitantes os bens históricos, culturais e artísticos 
que constitúen o seu importante patrimonio. Especial mención, dentro 
deste apartado, merece a nosa lingua, empeñada nun proceso de norma-
lización imprescindible que garanta definitivamente a súa superviven-
cia. 

27 Xosé Luís Barreiro no Parlamento de Galicia. Pleno do día 24 de outubro de 1984.
28 “Real Decreto-ley 3/1984, de 4 de abril, por el que se conceden créditos extraordinarios para 
cubrir insuficiencias de crédito en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado de los 
ejercicios 1982 y 1983, correspondientes a los servicios estatales transferidos a la las Comunidades 
Autónomas de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias y Cantabria (“BOE” núm. 99, de 25 de 
abril de 1984. Acuerdo de convalidación: “BOE” núm. 128, de 29 de mayo de 1984. Corrección de 
errores: “BOE” núm. 133, de 4 de junio de 1984. Acuerdo de convalidación: “BOE” núm. 148, de 21 
de junio de 1984).”
29 Exactamente eran 11.854.690.000 pesetas.
30 Lei autonómica 10/1984, de 13 de xullo (DOG de 3.10.84).
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O Goberno cre que estes obxectivos, dos que non se pode abdicar, se 
verían en gran medida favorecidos se, ás accións que xa se veñen des-
envolvendo neste senso, se une o concurso decidido dos medios de co-
municación social, moi especialmente o da televisión. Por iso, proponse 
destinar á posta en marcha da T.V. Galega créditos por importe de 
1.200.000.000 de pesetas, que representan o 10,1 por cento do total”.

Así quedou, finalmente, sentado no Anexo correspondente da lei: 

Grupo III; promoción de bens públicos de carácter social; programa: 
apoio á comunicación social; inversións reais: centro de produción, rede 
de enlaces e emisoras, e corresponsalías da Televisión Galega.

Estas primeiras dotacións quedaron distribuídas para os seguintes destinos:

· 980 millóns, para a construción e equipamento do centro de produción 
e emisión de programas de San Marcos31.  
· 155 millóns para la primeira fase da rede de emisoras e enlaces. Rede 
técnica que fora deseñada e era executada sobre a base da que xa funcio-
naba para a Radio autonómica. Unha e outra contarían, como era lóxi-
co, co seu equipamento específico, pero compartirían liñas de acometida 
eléctrica, casetas de equipos e torres soporte de antenas32.  
· 65 millóns para a compra do solar e primeiros gastos de persoal, selec-
ción, formación e dirección técnica.

Proceso de construción das instalacións

O desexo político amosado en todo o proceso de contar o antes posible cos medios 
públicos de comunicación, fixeron que se acelerasen tódolos trámites da adxudica-

31 O correspondente concurso público de presentación de ofertas fora adxudicado uns días antes 
ó consorcio temporal formado polas empresas Dragados y Construcciones y Piher Electrónica 
(PESA). Ó mesmo concorreran outras dúas UTEs (unión temporal de empresas): as formadas por 
Huarte-Page Ibérica e por Agromán-Thompson.
32 De acordo co proxecto redactado pola empresa Coratel, contratada ó efecto.



Capítulo 128

25 anos de Televisión de Galicia

ción das obras e equipamento as correspondentes empresas e puideran rematarse o 
18 de setembro de 198433. 

Despois de convocado o concurso público de realización das instalacións da TVG, a 
oferta finalmente aceptada para o Centro de San Marcos supoñía a construción da 
obra civil do edificio por un custo aproximado de 450 millóns de pesetas, mentres 
que a cantidade restante de 433 millóns quedaba destinado ó equipamento técnico 
do centro34. A dotación técnica incluíu, como mellora voluntaria da empresa, unha 
unidade móbil que serviría para a formación do primeiro equipo de profesionais da 
TVG e, eventualmente, como centro emisor. 

Así comezou a construción na mencionada data do 8 de outubro de 1984. O fu-
racán “Hortensia”, que naquelas datas pasou con toda a súa intensidade por Galicia, 
danou sensiblemente as primeirísimas estruturas levantadas. Por outra parte, peri-
gos derivados da proximidade do campo de tiro de Bando aconsellaron deixar senta-
das coas autoridades militares as debidas seguridades. 

O proceso de construción e equipamento do centro de San Marcos desenvolveuse con 
toda normalidade, cumprindo as fases e prazos previstos. O Concello de Santiago, 
con Xerardo Estevez Fernández na Alcaldía, deu toda clase de facilidades administra-
tivas e operativas para non retardar as obras. Traballábase ó tempo en varios frontes. 

A partir de abril de 1985, celebrábanse periodicamente na sede da Vicepresidencia 
da Xunta sesións de traballo dos máximos responsables da Administración autonó-
mica no proxecto cos altos responsables das empresas construtora e instaladora para 
coordinar os derradeiros tramos do mesmo e, sobre todo, coordinalos coas necesida-
des do persoal que comezou a incorporarse e adestrarse tecnicamente no propio San 

33 Estas grandes empresas xa estaban traballando no proxecto para cando o preceptivo concurso 
público fose realidade. Por iso, puideron presentar as súas ofertas no prazo establecido, que a pesa-
res de todo foi ampliado dez días sobre os inicialmente previstos. A adxudicación formal a Draga-
dos / PESA levou a data de 18.9.1984
34 A empresa construtora foi Dragados o equipamento técnico foi adxudicado a Piher Electrónica, 
S.A. (PESA), empresa pública do daquela Instituto Nacional de Industria (INI).
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Marcos a partir de xuño. 

Características do Proxecto 

Un proxecto da envergadura da TVG tiña necesariamente que botar a andar non pe-
chado na súa totalidade, senón aberto a sucesivas ampliacións e melloras. De feito, 
ós 1.200 millóns de pesetas iniciais sumáronse ós 1.293 millóns consignados para 
inversións nos orzamentos da Xunta para o ano 1985. 

Estas últimas partidas dedicáronse a:  
· Equipamento técnico, 508 millóns de pesetas  
· Rede de emisoras e enlaces, 487 millóns 
· Rede de reemisores/repetidores, 145 millóns  
· Unidade móbil, 153 millóns. 

Loxicamente, tódolos orzamentos sucesivos incluíron inversións para adecuar o des-
envolvemento de TVG ás novas necesidades, ás ampliacións das emisións e ás recon-
versións tecnolóxicas levadas a cabo co paso dos anos.

Inicialmente, nunha superficie construída de 6.832 metros cadrados levantáronse e 
equipáronse en poucos meses tres estudios: 

de 300 metros cadrados, para programas  
de 150 metros cadrados, para Informativos  
de 20 metros cadrados, para Continuidade. 

“Todos equipados –remarcábase daquela- con cámaras de axuste automático. Como 
é lóxico nuns platós de televisión, coidouse especialmente a acústica: a base de tabi-
ques dobres, retocados con fibra de vidro, flotantes e cuns sistemas de teitos tamén 
dobres”.

A área técnica ocupaba 450 metros cadrados. O Control foi equipado inicialmente 
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unha matriz de conmutación que permitía asignar, mediante o software adecuado, 
32 entradas de vídeo e audio a 48 puntos distintos de saída. As salas de redacción 
e edición, oficinas e despachos, e zonas de camerinos y maquillaxe completaban las 
instalacións fixas. Todo distribuído nun edificio de dúas plantas, disposto en anelo, 
co debido aproveitamento das superficies, funcional, no que se evitaron as grandes 
distancias entre os distintos departamentos. 

Dúas unidades móbiles completaron a dotación técnica do centro. Unha, equipada 
con tres ou catro cámaras para produción e transmisión de programas en exteriores, 
retransmisións deportivas. A segunda, montada sobre un vehículo lixeiro, capaz de 
operar con dúas ou tres cámaras, que permitía desprazamentos rápidos en pequenas 
retransmisións como Informativos e gravacións que non requirían a utilización de 
medios maiores e máis complexos. 

O centro de San Marcos contou cos medios técnicos máis modernos daquela época, 
incluíndo, entre outros, antenas para la recepción de satélites, terminais de ordena-
dor para a Redacción de informativos, cámaras de reporteiros con gravador incorpo-
rado, recen saídas ó mercado. 

O proxecto do edificio foi obra do arquitecto de la empresa construtora. Antonio To-
rrado. Como xefe de obra dirixiu os traballos o enxeñeiro de Dragados Jesús Brezo. 
Home principal de PESA foi o seu director comercial, Manuel Oñoro. E como técni-
co da Xunta contratado ó efecto, o enxeñeiro de telecomunicacións Fernando Pardo 
Bustillo supervisou e coordinou sobre o terreo tódalas actuacións técnicas. 

Cunha mínima estrutura administrativa composta por tres funcionarios, a Dirección 
xeral de Medios de Comunicación Social, co xornalista Tomas Fernández Martín á 
fronte, abría o segundo círculo de “principais implicados”. Inmaculada Paz Romero 
encargaríase dos procesos da contratación administrativa. O obxectivo era poñer a 
TVG en antena o 24 de xullo de 1985, na véspera da festividade do Señor Santiago, 
Patrón de Galicia. 
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A rede técnica

Na súa estadía de desenvolvemento inicial, a rede estaba composta por seis centros 
emisores principais y quince reemisores, que cubrirían as grandes cidades e muni-
cipios de máis de 10.000 habitantes; é dicir, entre un 75 y un 80 por cento de la 
poboación de la comunidade autónoma. Os seis grandes centros emisores quedaron 
instalados en: 

· Montefaro-Ares (Bailadora), para cubrir a cidade da Coruña, Betanzos, 
Ferrol e as súas respectivas zonas de influencia. 
·Xistral, destinado a cubrir preferentemente a Mariña lucense. 
· Páramo, para levar o sinal ata Lugo capital, Sarria e as súas zonas de in-
fluencia. 
· Meda, con dominio sobre Ourense cidade, Monforte, O Carballiño e zonas de 
influencia. 
· Domaio, a cabalo entre as rías de Vigo e Pontevedra e dos numerosos nú-
cleos urbanos e semiurbanos da zona. 
· Pedroso, enclavado no monte do mesmo nome que domina Santiago. Non 
só se cubría inicialmente a capital compostelá e boa parte del centro xeográfico 
de la comunidade, senón que ó tempo servía como punto de conexión directa 
co Centro de produción e emisión de San Marcos e como inicial difusor do si-
nal por toda a rede. A torre soporte de antenas levantada nos comezos de 1989 
no propio San Marcos abriría unha segunda saída ás emisións e unha alternati-
va ó servizo.

A complicada e irregular orografía galega, así como a dispersión poboacional fan que a 
rede fose unha realidade en continua expansión. Mantéñense os seis grandes centros 
emisores das orixes. Pero nos comezos de 2006 e en tecnoloxía analóxica, funciona-
ban xa un total de 134 repetidores e reemisores, así como uns 600 microrremisores. 

Fito importante na cobertura da rede foi a construción e entrada en funcionamento 
o 21 de marzo de 1989 da torre de enlaces levantada no propio San Marcos. Ata 
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entón, o gran centro emisor de Pedroso, en Santiago, era o único punto de saída do si-
nal cara a toda Galicia. Calquera incidencia nel comprometía a difusión das emisións 
para toda a comunidade. Cos radioenlaces desta torre en marcha, as alternativas de 
saída directa e “individualizada” cara os distintos centros emisores quedaban asegu-
radas. Por outra banda, mellorábase sensiblemente a calidade do sinal e facilitábanse 
determinados enlaces dentro do propio Santiago e o seu entorno.

Algunhas instalacións da rede tiñan unha dimensión adecuada para servizo e utili-
zación da Radio e da Televisión de Galicia. Os grandes centros emisores constituíron 
o caso máis evidente dese aproveitamento conxunto de infraestruturas. Pero tamén 
estivo pensada para usuarios institucionais e privados que puideran ter interese en 
apoiarse en tales instalacións para a difusión de servizos de toda orde. Como tamén 
se pensou nas daquela aínda moi lonxe redes de banda ancha.

A necesidade de instalar unha rede propia serviu para que se buscaron algúns em-
prazamentos novos e distintos ós que poderían considerarse clásicos ou habituais 
de RTVE ou Telefónica. Este foi o caso de Xesteiras, entre los Concellos de Cuntis y 
A Estrada, desde onde podería cubrirse con maior aproveitamento a zona centro de 
Galicia y entrar mellor nas rías do sur. Tamén o caso do miradoiro da Curota, en A 
Pobra. Ou o de Xistral, para cubrir unha das zonas peor servidas radioelectricamente 
naquel tempo como era a Mariña lucense. Nun tractor, monte arriba, sen pista nin 
camiño algún previamente trazado, responsables técnicos do proxecto e persoal da 
Dirección xeral de Medios subiron por primeira vez con tales obxectivos ó cumio de 
Xistral. 

Foi este un punto especialmente penoso de “urbanizar” durante aquel outono/inver-
no de 1984/85, onde os fortes ventos reinantes dificultaban terriblemente a constru-
ción da caseta e colocación de torre e antenas, traballos durante os que os operarios 
debían permanecer non poucas veces atados e suxeitos a algún punto firme. Tamén 
alí as habituais xélidas temperaturas obrigarían meses despois a soterrar a liña eléc-
trica para evitar avarías e caídas de postes producidas por los xeos. Raro era o día no 
que desde ese punto podían divisarse a simple vista as instalacións de TVE no veciño 
–case adosado- Cuadramón.
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Por outra parte, entre as múltiples incidencias que ó longo dos anos rexistrou o Ser-
vizo de mantemento da rede35 salienta á intervención, nos primeiros días de xa-
neiro de 1997, do helicóptero de salvamento “Pesca 2” para rescatar a un técnico do 
devandito servizo, que levaba alí un par de días illado pola neve. 

Actualmente, a rede técnica de telecomunicacións iniciada naqueles anos é un de los 
principais activos das infraestruturas galegas. A súa configuración inicial foi o em-
brión de todo un despregue posterior, autónomo, que hoxe en día da servizo a outras 
empresas e institucións de moi diverso ámbito.

A rede foi levantada por conta da Administración autonómica galega, aínda que con-
forme á Lei Reguladora da Terceira Canle36, debía ser “proporcionada” polo Estado 
vía Presupostos xerais.

Intentos de acordo de rede conxunta con RTVE

Coa intención de evitar gastos e duplicidades, intentouse un acordo con RTVE, a fin 
de compartir determinadas infraestruturas. O 24 de maio de 1984 celebrouse en 
Prado del Rey una comida de traballo co daquela director xeral do Ente Xosé María 
Calviño. Alí quedou oficializada e debidamente documentada a petición. 

Naquela reunión, a Dirección xeral de Medios de Comunicación social, da Consellería 
de Presidencia, solicitou do ente público a utilización provisional –mediante o pago 
do canon que se considerase axeitado- da canle 2 de Santiago. Tratábase dunha fre-
cuencia e dunha canle que RTVE tiña practicamente desactivados por ter pasada sas 
súas emisións á banda de UHF. Era unha emisora que no tiña unha cobertura directa 
importante, pero que permitía levar o sinal primaria útil a unha serie de reemisores 
que permitirían a cobertura dos principais núcleos de poboación e das súas respecti-
vas zonas de influencia.

35 Desde finais de 1998 adscrita á empresa pública Retegal.
36 Establecido no artigo 2 de la lei 46/1983
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Buscábase unha fórmula provisional, cunha vixencia de tempo non superior ós dous 
anos, o suficiente para arbitrar unha solución definitiva, tendo en conta o previsto na 
normativa da Terceira Canle. 

Toda a operación non supoñía unha inversión superior ós 25 millóns de pesetas e 
para a súa materialización non existían contraindicacións técnicas de ningunha clase. 
Tamén se lle pediu ó ente público negociar a cesión ou compra dun fondo de imaxes 
básicas de Galicia a título de recurso documental para os primeiros tempos da emi-
sión. Como contrapartida a unhas y outras, a Xunta comprometíase a colaborar con 
RTVE na extensión do sinal nas non poucas zonas do rural galego onde esta non che-
gaba ou o facía con notorias deficiencias. 

A falta de resposta oficial de RTVE obrigou a que o Goberno galego tivese que facer 
un esforzo suplementario para equiparse coa súa propia rede técnica, apoiándose, 
sempre que fose posible, na infraestrutura da Radio autonómica, coa finalidade de 
evitar duplicidades y reducir gastos. Á implantación da primeira fase da rede desti-
náronse 155 millóns de pesetas. 

A Administración autonómica tamén ofreceu a posibilidade de compartir infraestru-
turas eléctricas con outras empresas. Autopistas del Atlántico e Correos, amosáronse 
sempre receptivas y con elas acometéronse algunhas instalacións conxuntas. Esta 
colaboración permitiu un maior aproveitamento de recursos e de tempo.

Dificultades orográficas para instalación da rede

A posta en marcha da rede técnica da radio e da televisión foi quizais o máis arduo e 
complicado de todo o proceso de creación dos medios públicos. 

Para conseguir unha rede de difusión eficaz, é necesario contar con instalacións en 
puntos dominantes desde os que mellor poida entrar o sinal. Moitos deste lugares 
eran de moi difícil acceso, non estaban urbanizados, non contaban con tendido ou 
subministro eléctrico, os terreos estaban escasamente documentados en canto a títu-
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los de propiedade. Algunhas como comunidades de montes esixían contraprestacións 
de toda orde que algunhas para a cesión dos terreos ou o para paso da liña eléctrica. 

Por exemplo, conseguir levar subministro eléctrico ó cumio do monte Xesteiras foi 
un proceso cheo de dificultades para o paso do cableado, para acceder a través dunha 
pista intransitable. Os vehículos quedaban atrancados naqueles socavóns. O tendido 
da liña eléctrica retrasouse tanto sobre o previsto que houbo que iniciar as emisións 
da Radio Galega coa axuda dun grupo electróxeno. Así se funcionou durante o pri-
meiro mes e sen incidencias. 

Solicitude e decreto de concesión 

0 23 de marzo de 1984, A xunta de Galicia presenta a primeira petición de concesión 
da Televisión Autonómica de acordo coa Lei da Terceira Canle. O 15 de novembro 
deste mesmo ano ratifica a solicitude. O Goberno central da o visto bo á terceira can-
le galega na xuntanza do Consello de Ministros do 22 de maio de 1985, apenas dous 
meses antes do comezo das emisións. 

Dicían así os dous artigos do real decreto37 que ten data de 25 de maio de 1985:

1.- Concédese á Comunidade Autónoma de Galicia, e para o seu ámbito 
territorial, a xestión directa da Terceira Canle de Televisión de titula-
ridade estatal, nos termos e condicións establecidos na Lei Orgánica 
1/1981, de 6 de abril, do seu Estatuto de Autonomía; na Lei 4/1980, de 10 
de xaneiro, de Estatuto da Radio e Televisión, e na Lei 46/1983, de 26 de 
decembro, reguladora da Terceira Canle de Televisión.

2.- A Comisión mixta á que se refire a Disposición Transitoria da Lei 
46/1983, de 26 de decembre, desenvolvida polo Real Decreto 2296/1984, 
de 26 de decembro, se constituirá en prazo non superior a sesenta días 
coa composición e funcións que nas devanditas normas se expresa.

37 Real Deceto 915/1985, de 25 de maio polo que se concede á Comunidade Autónoma de Galicia a 
xestión directa da Terceira Canle de Televisión
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No preámbulo do Real Decreto insistíase no mandato legal:

A Lei 4611983, de 26 de decembro, reguladora da Terceira Canle de 
Televisión, autoriza ó Goberno no seu articulo primeiro para que tome 
as medidas necesarias para a posta en funcionamento dunha Terceira 
Canle de Televisión de titularidade estatal e para outorgalo en réxime de 
concesión no ámbito territorial de cada Comunidade Autónoma. 

O Estado proporcionará, de acordo con dito precepto, a rede para a di-
fusión desta Canle de Televisión, téndose aprobado a tal fin, polo Gober-
no, o correspondinte Plano de Cobertura.

Incorporación dos primeiros directivos

Mentres se levantaba o edificio da Televisión de Galicia e se resolvían os problemas 
administrativos, iniciouse en paralelo o proceso de designación de directivos e a se-
lección de profesionais que solicitaban incorporarse ó proxecto da TVG. Moitas das 
primeiras solicitudes de incorporación procedían de profesionais galegos que esta-
ban a traballar fóra de Galicia e que desexaban volver á comunidade por diversos 
motivos, 

As primeiras peticións de incorporación á TVG tramitáronse nunhas oficinas insta-
lación nun baixo alugado da Rúa Nova de Santiago. Nesta primeira sede da CRTVG 
valorábanse os currículos e celebrábanse as correspondentes entrevistas. A media de 
idade do persoal que se incorporaba estaba nestes primeiros momentos nos trinta 
anos. 

Unha de esas primeiras incorporacións foi a de Joaquín Alonso Montenegro, enxe-
ñeiro de telecomunicacións que traballaba en PESA. Nestas datas estaba dedicado 
á montaxe das emisoras da televisión autonómica catala. Logo das súas primeiras 
tarefas á fronte da rede técnica, pasou a Retegal como director técnico.

A partir do inicio das obras de construción do edificio da TVG, o xornalista e depu-



Capítulo 1 37

25 anos de Televisión de Galicia

tado autonómico por UCD Xerardo González Martín comezou a traballar extraofi-
cialmente como director xeral “in pectore”, así como a pormenorizar e afondar nas 
grandes ideas e as grandes cifras que a Xunta tiña ó respecto dos medios públicos. 

A mediados de outubro de 1984, logo dunhas semanas exercendo nestas funcións, 
González Martín manifesta publicamente38 o seu desacordo cos presupostos e o pro-
grama de implantación dos medios públicos e abandona a posibilidade de ser nomea-
do director xeral. 

A partir destas datas comezan a aparecer nos medios de comunicación39 os nomes 
das persoas que serían definitivamente nomeadas. Para director xeral da CRTVG, 
Luís Losada Espinosa, ourensán de Boborás (1928), descendente do galeguista Losa-
da Diéguez, licenciado en Dereito, xornalista, prestixiado home de letras e veterano 
editor dun dos Telexornais en Prado del Rey. 

Para director da TVG, Guillermo Montes González (Ourense, 1935), licenciado en 
Dereito e xornalista, sobriño do escritor Eugenio Montes. Efectivamente, Montes 
comezou a traballar a partir de decembro de 2004 no deseño das primeiras progra-
macións, compras de producións alleas, selección de persoal e moitas outras cosas 
necesarias para a posta a punto da TVG nos prazos previstos.

Neste proceso, contactou con profesionais expertos nos traballos televisivos de espe-
cial responsabilidade, para constituír a estrutura intermedia de mando con finalida-
de de ir preparando sobre o terreo ós efectivos humanos que se incorporaban. Dentro 
de esta estratexia, sumáronse ós primeiros traballos nas instalacións de San Marcos, 
que aínda estaba en obras, diversos profesionais cualificados, algúns procedentes de 
TVE: 

· Pedro Amalio López, como xefe de Realización;  
· Mariano Martín, como responsable de Produción;  
· Antonio Benavides, como xefe de Explotación;  

38 La Voz de Galicia y El correo Gallego 17 de outubro de 1984 
39 El Ideal Gallego 23 de noviembre de 1984. Ya, 26 de noviembre de 1984, p.46
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· Enrique Jimenez como xefe de medios 
· Víctor Santamaría como responsable das retransmisión deportivas e doutros 
eventos exteriores;  
· Manuel Fernández Morais, como xefe de Persoal.  
· Javier Sanmartín Losada incorpórase como director económico-administrati-
vo.  
· Luís Guerra González. na dirección de Asesoría xurídica 

Co tempo, e unha vez rematada a primeira posta en marcha, o supervisor técnico 
do proxecto, Fernando Pardo, continuaría en San Marcos prestando a súa asistencia 
profesional.

Antes de formalizar os nomeamentos destes directivos tivo que quedar constituída, 
legalmente a Compañía Radio Televisión de Galicia coa designación dos respectivos 
conselleiros por parte do Parlamento autonómico.

Constitución do Consello de Administración da CRTVG

O Consello de Administración da CRTVG foi designado oficialmente o 4 de febrei-
ro de 1985, data na que sae publicado no Diario Oficial de Galicia. Foi o primeiro 
organismo constitutivo do ente Público no que está integrada a Televisión de Galicia 
como sociedade máis salientable. Fora elixido o día 25 de xaneiro, nun pleno ex-
traordinario convocado tan só para este trámite. 

No primeiro Consello de Administración publicado no DOG figuran os seguinte no-
mes:

Manuel Estevez Mengotti (AP) 
José Luís García Casasnovas (AP) 
Enma González Vermello (IND) 
Miguel Martínez Losada (PSOE) 
Celso Montero Rodríguez (PSOE) 
Diego Murillo Carrasco (AP) 



Capítulo 1 39

25 anos de Televisión de Galicia

Carlos Otero Díaz (AP) 
Santos Oujo Bello (CG) 
Guillermo Rey Rotea (AP) 
Manuel Salgueiro Tizón (PSOE) 
Manuel Sánchez Salorio (CG)

Nesta primeira lista faltaba un conselleiro para completa-lo número de 12 previstos 
la lei. A explicación a esta falla figura no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia40, 
do día 1 de febreiro de 1985, no que se indicaba que “queda pendente de elección 
o membro número doce por non ter acadado o candidato proposto o quórum de vo-
tación esixido”.

Existía unha discrepancia sobre o número de membros que lle correspondía a AP. 
Este grupo parlamentario consideraba que tiñan dereito a un total de 7 por contar coa 
maioría absoluta dos escanos. O Parlamento de Galicia tería que reunirse de urxencia 
para decidi-lo nomeamento do conselleiro que faltaba, que sería o sexto de AP

Antes da designación desde novo conselleiro, o día 7 de febreiro quedou consti-
tuído o Consello de Administración da CRTVG, presidido polo representante de CG, 
Manuel Sánchez Salorio, por se-lo de maior idade. O propio presidente confirmou 
que a constitución era perfectamente legal aínda que faltase por designar o membro 
número 12. Nesta sesión constitutiva, coñeceron oficialmente a proposta da Xunta de 
nomear a Luís Losada para ocupa-lo posto de director xeral da CRTVG, tal como xa 
se viña anunciando nos medios de comunicación desde o pasado mes de novembro.

O primeiro paso necesario para que a Televisión de Galicia puidera actuar dentro da 
legalidade era o nomeamento do director xeral da CRTVG. O Consello de Administra-
ción xa estudara o expediente de Luís Losada na sesión da súa constitución. 

Así, o día 12 de febreiro, o Consello cumpriu o trámite de da-lo seu parecer sobre 
a designación do candidato a Director Xeral proposto pola Xunta de Galicia, proceso 
imprescindible para que o Goberno galego puidera face-lo nomeamento oficial.
40 B.O. Parlamento de Galicia, n 371, de 1 de febreiro de 1985, p. 8081
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O 14 de febreiro de 1985 celébrase o Pleno do Parlamento galego que elixe por fin 
como membro número doce do Consello de Administración a Xosé Castro Suárez, 
completando así o máximo órgano de goberno da CRTVG.

Este mesmo día, 14 de febreiro de 1985, o Consello da Xunta nomeou a Luís Losa-
da primeiro director xeral da CRTVG. O día seguinte, 15 de febreiro, saíu publicado 
no Diario Oficial de Galicia e tomou posesión do cargo. O acto tivo lugar na sede de 
Presidencia da Xunta, o Pazo de Raxoi, diante do titular do Goberno autonómico, 
Xerardo Fernández Albor.

Durante a toma de posesión, o vicepresidente da Xunta, Xosé Luís Barreiro salien-
tou que coa posta en funcionamento da Radio e a Televisión autonómica quedaban 
sentadas as bases da galeguidade. Tamén manifestou que os medios públicos galegos 
non podían ser un instrumento político senón un vehículo de expresión e patrimonio 
común de tódolos galegos.

Pola súa parte, Luís Losada Espinosa, xa como director xeral da CRTVG anunciou 
que a Radio e a Televisión autonómicas estarían integradas perfectamente no pobo 
galego. 

O día 18 de febreiro de 1985, Luís Losada41 comunica ó presidente do Consello de 
Administración ó nomeamento oficial de Guillermo Montes García como do director 
da TVG. Dous días máis tarde sae publicado no DOG. 

Primeiros profesionais de TVG

Con estes nomeamentos acelérase o trámite de selección e contratación do persoal 
para o conxunto de actividades necesarias para a emisión de TVG. O xornalista Luís 
Rodríguez García (Lois Caeiro) deixou a xefatura del Prensa da Xunta, que desem-
peñaba, para facerse cargo –desde cero- dos Servizos Informativos da nacente canle. 
Tamén selecciona persoal para programas e outros cometidos na Televisión de Ga-

41 Declaracións recollidas en La Región do día 6.III.85
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licia. Este departamento comeza a traballar no mes de abril de 1985 con María 
Ignacia (Zaza) Ceballos en función de secretaria e co asesoramento do xornalista José 
Francisco Rodil Lombardía. Pouco tempo despois incorporouse ó equipo inicial En-
rique de Arce Temes desde a dirección de El Ideal Gallego, para exercer como redac-
tor xefe e organizador da primeira Redacción de Informativos da TVG. Contaban co 
chofer Xosé Ramón Ribadas Nogueira para os traslados Toda esta actividade levouse 
a cabo nos locais alugados na Rúa Nova, no Ensanche de Santiago de Compostela.

Pero desde estas datas xa estaban incorporándose os aspirantes a realizadores de 
programas, de informativos, de continuidade e outro persoal técnico.Todos eles foron 
contratados por Mariano Martín cunha categoría común denominada Operadores 
de Produción. Entre finais de abril e principios de maio os primeiros seleccionados 
desprazáronse as instalacións madrileñas de PESA para ter o seu primeiro contacto 
co equipamento técnico. A unidade móbil que esta empresa ofrecera a tal efecto no 
concurso de adxudicación do centro de San Marcos estaba en fase de montaxe e os 
futuros profesionais da TVG comezaron a prepararse para poder eles formar a todos 
aqueles que se incorporarían xa en San Marcos.

Houbo dúas quendas de incorporacións de profesionais a estas xornadas de PESA. A 
primeira tivo lugar a partir do 5 de maio e a segunda a partir do día 12 de maio. Os 
profesionais que exerceron de instrutores ou coordinadores foron Antonio Benavides 
e Víctor Santamaría.

Deste primeiro equipo que se preparou inicialmente en Madrid saíron realizadores, 
cámaras, técnicos de son e iluminación:

· Antonio Rodríguez Villar 
· Manolo Abad Abad 
· Xaime Fandiño Alonso 
· Serxio Núñez Balboa 
· Xosé Andrés Vaquero García 
· Félix Casado Núñez 
· Anxel Manuel Rey Barral 
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· José Angel Hernández Gómez 
· Roberto Murillo 
· Mario Montes 
· Fernando Usunariz Nieto

Durante os días finais do mes de maio e principios de xuño foron incorporándose 
novos profesionais a Televisión de Galicia para distintas especialidades. Todos eles 
xa farían as primeiras prácticas na unidade móbil propia da TVG instalada no garaxe 
do novo edificio de San Marcos, a partir do día 23 de maio. 

O 24 de maio de 1985 chegaron a Santiago tódolos profesionais que participaran 
nas sesións de Madrid. Comezaron a traballar xa nas instalacións de San Marcos a 
partir do luns 27 de maio, xunto con aqueles que incorporaron directamente en 
Galicia. Nestas datas agregáronse, procedentes de TVE, Pedro Antonio Amalio para 
coordinar o equipo de realizadores de programas, e Cesar Fraile, este tan só tempo-
ralmente para formación de profesionais de iluminación.

Mentres isto sucedía, a partir do 15 de xuño de 1985 incorporouse o primeiro equi-
po de redactores;: Faltaban so corenta días para o comezo das emisións. Eran 15 xor-
nalistas procedentes de diferentes medios de Prensa, Radio e Televisión:

Piedad Rodríguez Cabo 
Isabel Álvarez Lorenzo 
María Ángeles (Magis) Iglesias Bello  
Ovidio González Pérez 
Arturo Maneiro Vila 
Manuel Rivas Barros 
Ricardo Bao Fernández 
Xosé Luís Múñoz Portabales 
Xosé Francisco Rodil Lombardía 
Xosé Antón García Ferreiro 
Xosé Manuel Pampín Sánchez 
Luís Menéndez Villalba 
Xosé Antón Rodríguez Durán 
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Xosé Antón López Galocha 
Luís Miguel Vicente Sánchez

O primeiro período de formación deste equipo levouse a cabo nun aula nos locais da 
Rúa Nova. Victoriano Fernández Asís, un dos históricos da televisión en España e con 
maior peso profesional en TVE, impartiu a aqueles informadores as primeiras clases 
de narración audiovisual, xunto con consellos e experiencia de traballo nun medio de 
comunicación público.

Nos últimos días de xuño, a totalidade dos contratados para o comezo das emisión 
pasaron a formarse ó pe da unidade móbil, no edificio da CRTVG. Nestas datas in-
corporouse ó grupo Teresa Castelo, xornalistas con certa experiencia de presentadora 
adquirida na delegación de TVE en A Coruña. 

A unidade móbil era o único equipamento técnico disposto para ser utilizado de 
forma práctica. O resto do edificio estaba nestes primeiros días sen mobiliario nin 
equipamento. As primeiras probas para seleccionar ós presentadores dos telexor-
nais fixéronse xa no local previsto para Redacción de Informativos, utilizando una 
caixa de madeira como único soporte dos papeis do xornalista diante da cámara. Non 
funcionaba aínda a cafetería e o persoal era asistido por un empresario da zona que 
trasladaba bocadillos e bebidas no seu coche ata a porta do garaxe da TVG.

Por estas datas, comezou a preparación dos primeiros presentadores de TVG, que 
recibiron igualmente a súa formación xa en San Marcos. Era un grupo formado por 

Dolores Bouzón,  
Eva Veiga,  
Xosé Ramón Gayoso,  
Xosé Manuel Maseda,  
Xosé Ramón (Pemón) Bouzas  
Xosé Ramón (Mon) Santiso
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A responsable das primeiras clases e prácticas de presentadores foi Blanca Álvarez, 
unha das grandes profesionais desde os tempos fundacionais de Televisión Española 
no madrileño Paseo de la Habana.

Nos días de máis duros daquel mes de xullo do caloroso e seco verano de 1985, os 
primeiros profesionais da TVG comezaron a realizar prácticas de presentacións de 
programas, de continuidade, de informativos cos métodos manuais e mecánicos dis-
poñibles naquel momento. Os platós estaban pendentes de decorados, non existían 
programas informáticos capaces de xerar efectos visuais. As imaxes fixas eran os co-
ñecidos “cartóns”, porque eran auténticas pezas de cartón debuxados e postos sobre 
un soporte a altura da cámara. O grafista era un debuxante ou pintor no sentido clá-
sico. Cada imaxe especial había que facela mecánica como foi a gravación da bandeira 
galega movida polo ó vento que en realidade estaba movida por unha persoa subida 
a una escala mentres a cámara facía a toma. Mentres, instalábanse as mesas da Re-
dacción, da Produción, de Programas, as máquinas de escribir con tipos moi grandes 
para os textos das noticias que debían ler os presentadores, as cabinas de edición, 
preparándose para o día da inauguración.

24 de xullo de 1985: Inauguración oficial da Televisión de Galicia

Así chegase á xornada inaugural. Era unha calorosa tarde máis daquel día 24 do mes 
de xullo de 1985, véspera da Festa do Apóstolo. Nunha explanada lateral do centro 
de produción e emisión de San Marcos, levantouse un pequeno escenario a modo de 
plató exterior para desenvolver desde alí e transmitir en directo o acto inaugural da 
Televisión de Galicia.

Ó acto foi invitada unha ampla representación da vida política, cultural, económica 
e social de Galicia. Na primeira fila de autoridades, o presidente da Xunta, Xerardo 
Fernández Albor; o presidente do Parlamento de Galicia, Antonio Rosón; o delegado 
do Goberno central en Galicia, Domingo García Sabell; o alcalde de Santiago, Xerar-
do Estevez, e o presidente do Consello de Administración da CRTVG, que naquelas 
datas correspondía exercer a Celso Montero.
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Asistiron tamén deputados autonómicos, alcaldes, concelleiros e outros cargos repre-
sentativos; empresarios, académicos, profesores, escritores, sindicalistas, xentes do 
mundo da comunicación e profesionais dos máis diversos ámbitos.

A carta de axuste apareceu en pantalla ás 18.30 horas. Sesenta minutos máis tarde ás 
19,30, deuse paso ó reloxo e cabeceira, cos que se abre a emisión. O voo dunha gaivo-
ta fúndese no grafismo electrónico para formar o uve nas siglas da nacente TVG. Se-
guindo puntualmente a escaleta fixada ó efecto, un minuto máis tarde a presentadora 
de continuidade, Dolores Bouzón anunciou o avance da programación. A primeira 
que se poñía formalmente en antena, logo das intensas probas levadas a cabo desde 
semanas antes. Todo estaba en orde e a expectación era grande. 

As primeiras imaxes recolleron a chegada de autoridades. No mesmo coche, o pre-
sidente Albor e o vicepresidente Barreiro Rivas. Soa a Marcha do Antigo Reino de 
Galicia, interpretada pola Banda Municipal da Coruña, dirixida polo mestre Groba. 
No estrado, como único elemento ornamental, un reposteiro co escudo de Galicia. 
Xosé Ramón Gayoso presentou o acto de bendición, inauguración e entrega das ins-
talacións á Compañía de Radio-Televisión de Galicia como xestora do novo medio 
público. En representación do arcebispo compostelán, bendiciu as instalacións o se-
cretario da Conferencia episcopal de Galicia, Xermán Alonso.

A obra máis importante da Xunta de Galicia

O primeiro en falar foi o vicepresidente e principal responsable do proxecto que xa 
rematado se entregaba, Xosé Luís Barreiro. Asegurou que Televisión de Galicia su-
poñía a obra singular máis importante de cantas tiña levado a cabo a Xunta. Salien-
tou que, en apenas dez meses dende que o Parlamento dera estado orzamentario á 
decisión de crear TVG, unha inversión de 2.500 millóns de pesetas fixera realidade a 
Televisión de Galicia.
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 Lembrou que para dar axeitado remate á obra que se estaba a inaugurar fixera falta 
fe:

· En que Galicia debía vivir e medrar con valores de seu aínda neste intre 
en que as unidades supranacionais queren converter en paradóxico o 
feito de afondar no que nos é propio. 
· En que o esforzo por construír un país politicamente unido e socialmen-
te artellado tiña que facerse no tempo de xeito paralelo ó esoutro esforzo 
por mellorar as condicións da nosa vida. 
· En que os esforzos da Administración e de cantos colaboraron no 
proxecto ían suplir as deficiencias estruturais de un país como Galicia no 
que moitos dos compoñentes do mundo da comunicación tiñan entrado 
nel por primeira vez.

Hoxe en día a cultura galega abre as súas fronteiras e deixa de ser so-
mentes receptora de influencias para pasar a ser una perspectiva, una 
fiestra pola que os galegos ollarán tódalas facetas da vida moderna no 
mundo enteiro. 

Xosé Luís Barreiro rematou a súa intervención cunha anécdota histórica :

Contan que Chesterton visitou un día unha importante obra e foi pre-
guntando ós traballadores en que se afanaba cada un. Contestou o pri-
meiro que “en facer un andamio”. Outro, que en “cavar fondos cimentos 
para senta-los alicerces”. Outro, que estaba “picando pedra”. Foi un 
sinxelo canteiro quen respondeu a Chesterton mentres picaba unha pe-
dra: “Estou facendo unha catedral”.

Ogallá que hoxe teñamos a grandeza de espírito daquel canteiro que 
facendo pequenas obras soubo transcenderse cara ás alturas doedificio 
catedralicio. Se hoxe alguén nos pregunta que estamos facendo aquí, 
que a ninguén se lle ocorra dicir que estamos inaugurando a Televisión. 
Afirmaremos alto e forte que estamos facendo Galicia”.
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Luís Losada como primeiro director xeral da Compañía de Radio-Televisión salien-
tou o propósito de 

facer unha televisión “que teña o xeito de Galicia”; non unha televisión 
con contidos e tratamentos semellantes ós que poida ofrecer calquera 
televisión do mundo adiante, pero expresados en galego. Iso sería unha 
televisión traducida e, xa que logo, un fracaso.

Na súa intervención, o presidente da Xunta, Xerardo Fernández Albor salientou a 
idea de Televisión de Galicia como vehículo de modernidade:

 “Podemos afirmar que hoxe se deu un paso dos máis transcendentais da 
nosa historia, sobre todo se temos en conta non só o feito da importancia 
cualitativa deste medio de unificación social, de penetración cultural e de 
normalización da lingua, senón tamén polo feito de que a cultura galega 
sae dos rueiros, onde tanto tempo se mantivo e tan ben se conservou, e 
pasa a desenrolarse en formas e xeitos que permiten converter a nosa 
lingua en perspectiva de observación e asimilación da cultura universal, 
esquecendo aqueles tempos en que esmorecía nos arquivos, nas con-
versas populares e nos anceios das minorías intelectuais e políticas que 
mantiveron aceso a lumieira da nosa cultura”.

Dende a súa posición institucional, Fernández Albor falou de afondamento na reali-
dade diferenciada que é Galicia; da canle que se estaba a inaugurar como “unha ca-
racterística máis” da nacionalidade galega, como un instrumento máis de unificación 
política, como imaxe de progreso e imaxe de vida “que acrecenta a nosa responsabi-
lidade ó tempo que afirma a nosa esperanza”. O presidente rematou cunha evocación 
a “ós tempos son chegados” do himno de Pondal. 

Autoridades e invitados, postos en pé, entoaron o Himno Galego como peche da pri-
meira parte do acto.

Xosé Ramón Gayoso presentou a actuación do Ballet Galego Rey de Viana, da De-
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putación provincial da Coruña. Interpretou un repertorio cunha posta en escena de 
estampas galegas de romaxes ou de choivas en Compostela “Romaxe”, repertorio de 
traxes e bailes de distintas bisbarras épocas. Foi tamén a estrea mundial para a oca-
sión do cadro “Aires de Pontevedra”, dedicado a esta cidade e provincia.

Logo das actuacións o presidente da Xunta de Galicia descubriu a placa conmemora-
tiva que deixaba constancia da efeméride.

Primeira programación da TVG

O primeiro minutado de emisión42 da TVG recolle cada un dos contidos deste mérco-
res, día 24 de xullo de 1985. Era un folio escrito a máquina en castelán, sen formato 
impreso ningún, tal como se reproduce aquí:

42 Un minutado de emisión é unha pauta moi detallada e concreta en minutos de previsión de tódo-
los contidos de emisión, pero unha previsión pode ser modificada por imprevistos, sobre todo de 
duración dos programas en directo. Os minutados son imprescindibles para mante-la continuidade 
de emisión durante o día. En todo caso, os minutados non poden reflecti-la realidade exacta dos 
cambios de última hora.
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TV.G. S.A. 
MINUTADOS CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES DÍA 24 DE JULIO DE 1985 
EMISIÓN Nº 0-A

18,30’ 60’’ Carta de ajuste (off) VTR
19,30’ 1’ Reloj y cabecera DR-VTR
19,31’ 1’ Avance presentación DR
19,32’ 58’ Retransmisión “Acto Inauguración TV.G.

Llegada y discursos autoridades
Descubrimiento Placa conmemorativa
Inserto VTR, Instalacións TV.G.
Ballet Gallego “Rey de Viana”
Banda y Coros “Himno Comunidad”

DR-UM

20,30’ 1’ Avance técnico DR
20,31’ 2’ Publicidad (Bloque 301) VTR
20,33’ 1 Avance cortometraje DR
20,34’ 20’ Cortometraje “Mamasunción” VTR
20,54 3’ Publicidad (Bloque 302) VTR
20,57’ 1’ Avance musical DR
20,58’ 59’ Musical Gal Costa VTR

Intermedio publicidad (Bloque 303) VTR
21,57 1’ Avance Promoción día 25 DR
21,58’ 5’ Publicidad (Bloque 304) VTR
22,03’ 1’ Avance noche DR
22,04’ 3’ Presentación Fiorella Faltoyano VTR
22,07 109’ Largometraje “Solos en la madrugada” VTR

Intermedio Publicidad (Bloque 305) VTR
23,56’ 1’ Avance retransmisión DR
23,57’ 32’ Retransmisión “Queima da Empalizada e fachada esti-

lo mudexar”. Plaza de Obradoiro
DR-UM

00,29’ 1’ Reloj DR
 12’ Resumen informativo DR-VTR
00,42’ 3’ Avance, despedida DR-VTR
00,45 1’ Banderas, cierre VTR



Capítulo 150

25 anos de Televisión de Galicia

Os contidos e presentadores destes espazos do minutado, así como os primeiros 
anuncios publicitarios emitidos por TVG, explícanse no cadro seguinte:

· Reloxo da TVG, ás 19,30
· Información sobre as canles de emisión de TVG, por Xosé Manuel Maseda.
· Acto de inauguración descrito.
· Publicidade: Coca Cola, Cola Cao, Cervexa San Miguel, Nocilla, e Donunts.
· Proxección da curtametraxe “Mamasunción”, de Chano Piñeiro, con introdu-
ción da Eva Veiga e entrevista realizada por Manuel Rivas ó director da cinta. 
· Especial musical “Gal Costa” de María da Graça Costa Penna, producido porr 
Rede Globo, e presentado por Mon Santiso.
· Adianto da programación experimental do día seguinte, por Dolores Bouzón
· Adianto da telenovela “Escrava Isaura” e as series “Magnum” en “Dallas”
· Longametraxe “Solos en la madrugada”, de José Luis Garci, con introdución 
de Xosé Manuel Díaz Maseda e presentación a cargo dunha das protagonis-
tas do filme, a actriz de orixe galega Fiorella Faltoyano. Interrómpese para os 
fogos. 
· Retransmisión dos Fogos do Apóstolo, en directo desde a Praza do Obradoiro, 
con Xosé Ramón Gayoso na narración e comentarios. 
· Continúa a película “Solos en la madrugada”.
· Mensaxe institucional do presidente Fernández Albor con gallo do Día nacio-
nal de Galicia. 
· Primeiro Informativo. Presentan Eva Veiga e Mon Santiso. Resumo da in-
auguración, intervencións do directivos doutras televisións. Declaracións de 
Barreiro Rivas. Instalacións da TVG
· Despedida e peche da emisión co reloxo indicando as 0,45 horas do día 25

Ó día 25 de xullo de 1985 foi a primeira Festa do Apóstolo e de Galicia con televi-
sión propia, o segundo día de emisión experimental e de existencia como medio de 
comunicación. 

Neste caso do segundo día de emisións da Televisión de Galicia, resultará ilustrativo 
reproducir o minutado de emisión pero non exactamente con tódolos detalles técni-
cos senón corrixido e ampliado con informacións da emisión que poidan ser signifi-
cativos:
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09,00 90’ Carta de axuste
10,30 1’ Reloxo marcando a hora e cabeceira de apertura de emisión
10,31 1’ Adianto de programación 
10,32 88’ Retransmisión Santa Misa do Apóstolo.  

Cardeal Rouco Varela. Fai ofrenda Domingo García Sabell 
Presenta Xosé Manuel Maseda, narración en off Antón L. Galo-
cha

12,00 1’ Adianto de programación: Dolores Bouzón
21,01 27 Documental “Galicia” con textos de Álvaro Cunqueiro en 1966, 

dirixido por Claudio Guerin Hill
12,28 1’ Adianto de programación: Xosé Ramón Gayoso
12,29 90’ Baloncesto NBA: gravado en Los Ángeles: Boston Celtics- Ange-

les Lakers
13,59 1’ Adianto de programación
14,00 26’ Minutos musicais con Mocedades: “Amor de hombre” “Donde 

estás corazón”
14,26 1’ Adianto de programación
14,27 32’ Reportaxe Institucións autonómicas de Galicia
14,59 1’ Reloxo chagando ás 15.00
15.00 30” Telexornal: Presentan Eva Veiga e Mon Santiso
15,30 3’ Reportaxe sobre o xornal Diario de Pontevedra
15,33 1’ Adianto: Dolores Bouzón presenta o comezo de Escrava Isaura
15,34 31’ Capítulo piloto da telenovela Escrava Isaura
16,05 1’ Publicidade (Bloque 401) 
16,06 3’ Reportaxe sobre o xornal El Ideal Gallego
16,09 1’ Adianto programación: Xosé Manuel Maseda presento a longa-

metraxe
16,10’ 90’ Longametraxe “Alí Babá y los 40 ladrones”

Intermedio. Publicidade (Bloque 402)
17,40 3’ Reportaxe sobre o xornal El Correo Gallego
17,43 1’ Adianto programación
17,44 6’ Axuste de horario con debuxos animados
17,50 4’ Publicidade (Bloque 403)
17,54 1’ Adianto:
17,55 52’ Programa de humor: By the sea
18,47 3’ Reportaxe sobre o xornal El Progreso
18,50 1 Adianto de programación: Eva Veiga presenta episodio piloto 

de “Magnum”
18,51 40’ Magnum, episodio piloto de comezo da serie
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Intermedio Publicidade (Bloque 404)
19,31 3’ Reportaxe sobre o xornal La Región
19,34 1’ Adianto de programas
19,35 51’ Musical “In the Miller Mood” dedicado a Glenn Miller

Intermedio con publicidade (bloque 405) 
20,26 3’ Reportaxe sobre un xornal
20,29 1’ Reloxo marcando o último minuto antes do informativo
20,30 60’ Especial Informativo de toda a xornada 

Intermedio publicidade (bloques 406 e 407)
21,31 1’ Adianto presentación de Dallas
21,32 51 Dallas episodio piloto da serie

Intermedio publicidade (bloques 408 y 409) 
22,25 Adianto programación: Mon Santiso presenta o musical
22,26 120’ Especial musical “A noite das 100 estrelas”

Intermedio de publicidade: (bloques 410 y 411)
00,26 1’ Despedida da emisión: Dolores Bouzón
00,27 1’ Bandeiras de peche de emisión

Nesta programación xa se presentan as series de produción allea “Dallas” e “Mag-
num” e a telenovela “Escrava Isaura”que serán emblemáticas nos primeiros meses de 
vida da Televisión de Galicia, e que se analizarán algo máis adiante. 

Verano de 1985: Tempo de rodaxe da TVG

Despois destas dúas primeiras emisións de inauguración das instalacións, de comezo 
das emisións experimentais, e da celebración do 25 de xullo, iniciouse unha etapa 
de rodaxe e de nova incorporación de profesionais, especialmente para os Servizos 
Informativos. Continuou o período de formación con sesións impartidas polo profe-
sor e experto da BBC George Hill, así como sobre a utilización do galego normativi-
zado nos Informativos. A Televisión de Galicia ía ser un instrumento de promoción 
do idioma propio e os seus profesionais debían dominar as normativas do galego 
estándar, aínda que nestas etapas no estaba definitivamente asentado. En todo caso, 
un equipo de asesores lingüistas ía estar sempre ó pe dos profesionais para garanti-lo 
bo xa a partir dos primeiros pasos.
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Durante o período de tempo entre o 26 de xullo e o 31 de agosto continuaron as 
emisións experimentais da Televisión de Galicia coa finalidade de facer os axustes 
técnicos necesarios para consolidar a emisión regular. 

Estas emisións serviron para continua-la rodaxe de preparación de Informativos, así 
como mante-la programación de documentais e longametraxes. Nestes primeiros 
momentos, tódolos espazos foron presentados polo equipo inicial de presentadores, 
sen intervención aínda do equipo de redacción. 

A emisión comezaba ó mediodía, as 12,30 coa carta de axuste ata as 14,30, hora na 
que abría cunha careta e unha presentación, ofrecía un breve informativo e pechaba 
5 ou 5 minutos máis tarde, ás 14, 35 o 14,36.

Pola tarde comezaba coa carta de axuste ás 19,30, para abrir a emisión de contidos 
ás 21 horas, cunha cabeceira e una presentación, seguía un avance informativo de 5 
minutos e se emitía unha longametraxe ou o capitulo dunha serie, para pechar sobre 
as 22,45 horas, coa emisión da bandeira de Galicia ondeando ó vento. 

O día 26 xullo de 1985, a emisión da mañá prolongouse cun documental, pero a 
partir desta data, quedou reducida a 5 minutos a presenza de contidos na TVG. O 
esquema da tarde permaneceu case exactamente durante todo o mes:

Mañá

12,30 120’ Carta de axuste 
14,30 1’ Apertura: Cabeceira animación TVG e
14,31 5’  presentación dos contidos por Eva Veiga
14,36 1’ Adianto Informativo por Xosé Ramón Gayoso
14,37 13’ Adianto de contidos
14,50 1’ Documental “O Granito no mundo”
14,51 1’ Despedida da emisión por Eva Veiga

Cabeceira animación logotipo TVG
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Tarde e noite

19,30 90’ Carta de axuste 
21,00 1’ Apertura: Cabeceira animación TVG e
21,01 5’  presentación dos contidos por Eva Veiga
21,06 1’ Resumo Informativo por Xosé Ramón Gayoso
21,07 83’ Adianto de contidos
22,30 1’ Longametraxe ¿Es usted mi padre?
22,31 1’ Despedida da emisión por Eva Veiga

Bandeiras de peche de emisión do día

Durante estes primeiros días de emisións experimentais mantíñase un pequeno es-
pazo ocasional para informar ós telespectadores das canles que debía sintonizar para 
ver a TVG, como fixera Xosé Manuel Maseda o día 24. Un exemplo desta información 
está incluída nos contidos do 2 de agosto de 1985, día no que a emisión contou dos 
seguintes espazos:

Mañá

12,30 120’ Carta de axuste 
14,30 1’ Apertura: Cabeceira animación TVG 
14,31 5’ Adianto Informativo
14,36 1’ Despedida Cabeceira animación logotipo TVG 

Tarde e noite

19,30 90’ Carta de axuste 
21,00 1’ Apertura: Cabeceira animación TVG e
21,01 5’  presentación dos contidos por Mon Santiso
21,06 1’ Resume Informativo por Dolores Bouzón
21,07 92’ Adianto de contidos. Explicación sintonización TVG
22,30 1’ Longametraxe “Solos los dos”
22,31 1’ Despedida da emisión por Mon Santiso

Bandeiras de peche de emisión do día
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Primeira transmisión de fútbol en directo

A mediados do mes de agosto de 1985 tivo lugar un dos primeiros acontecemen-
tos pioneiros: a transmisión dos partidos de fútbol do Trofeo Cidade de Vigo.

Era a primeira transmisión dun partido de fútbol coa unidade móbil propia da TVG, 
realizado con todo o equipo de Víctor Santamaría. O comentarista foi Ovidio Gonzá-
lez, redactor de deportes, que facía así a primeira narración en directo. Era o encon-
tro Valladolid- Dínamo de Kiev, o 16 de agosto de 1985. 

Nos dous días seguintes seguiron as transmisións do torneo: O 18 de agosto emi-
tiuse por primeira vez un partido dun equipo galego na TVG. Foi a final deste trofeo 
entre o Dínamo e o Celta.

Xa a finais do mes, o 24 de agosto, cando se cumpre un mes da primeira emisión, 
e cando case estaba preparado o comezo das emisións regulares, os contidos do día 
seguían co esquema indicado de dúas franxas de emisión, baseadas en resumes infor-
mativos, documentais e longametraxes.

Mañá

· Carta de Axuste
· Cabeceira de apertura de emisión
· Saúdo e presentación por Eva Veiga
· Resume informativo por Xosé Manuel Maseda
· Despedida da programación ata as 19,30, por Eva Veiga
· Carta de Axuste
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Tarde e noite

· Carta de Axuste
· Cabeceira de apertura de emisión
· Presentación da programación por Xosé Manuel Maseda
· Resume informativo presentado por Eva Veiga
· Primeiro certame de Bandas celebrado en Cangas do Morrazo
· Longametraxe “A illa Misteriosa”, presentada por Xosé Manuel Maseda
· Cabeceira de saida
· Remate da emisión
· Carta de Axuste

Cada unha destas emisións eran seguidas con auténtica atención e emoción por parte 
de tódolos directivos e traballadores da Televisión de Galicia, que nestes primeiras 
semanas de emisión mantíñanse todo o día nos despachos, nos postos de traballo ou 
na aula de formación inicial, instalada no que sería unha sala de estar á dereita da 
entrada do edificio orixinario da TVG. A realización de tódolos espazos estaba super-
visada ou levada a cabo directamente por Pedro Amalio López.

A grella de programación do mes de agosto, tendo en conta só os contidos emitidos, e 
salvo algunhas modificacións excepcionais, era a que representa o gráfico:

agosto de 1985

hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
14.30 Adianto Informativo
14.36 Remate emisións

21.00 Adianto Informativo
21.06 Longametraxe
22.30 Remate emisións

Setembro de 1985: Comezo das emisións regulares

Con esta preparación, o 2 de setembro de 1985 comezou a programación regular. 
Inicialmente, deixa de abrirse a emisión do mediodía nos días laborais, pasando a 
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un horario de tarde, desde 20,00 horas ata preto das 24,00 horas segundo os días. A 
carta de axuste saía en antena a partir das 19,30 horas. Ata o sábado 9 de novembro, 
nas fins de semana só había emisión da maña os domingos, a partir das 12,00 ata ás 
16 horas. Completábase así un total de 32 horas semanais de emisión de contidos, sen 
ter en conta a carta de axuste.

A partir da devandita data de 9 de novembro de 1985, a TVG comeza a emitir tamén 
na mediodía dos sábados desde as 14,00 ás 16,00 horas, logrando xa 34 horas de 
emisión semanais nestes primeiros meses de funcionamento antes de remata-lo ano 
1985.

Boa Noite: primeiro programa propio da TVG

Este mesmo día, luns 2 de setembro, as 22,02 horas comezou a emisión do primei-
ro programa de produción propia, era Boa Noite, presentado polo locutor padronés 
Xosé Domingo Castaño, que, segundo as súas propias verbas na apertura da emisión, 
“facía así realidade un dos maiores desexos de quen os fala” e cumpría “unha das 
maiores ledicias” da súa vida. 

O formato do programa era un espectáculo, de 75 minutos de duración, no que se 
alternaban as entrevistas a personaxes de Galicia e do resto de España con números 
musicais de artistas galegos e do resto de España. Tiña un carácter moi aberto en 
canto ámbito de procedencia dos invitados e dos temas tratados.

O contido deste primeiro programa de produción propia contou coas actuacións mu-
sicais de:

· grupo folk A Lúa 
· Bertín Osborne 
· Love Machine

Como primeiros invitados entrevistados e participantes de Boa Noite estiveron no 
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plató:

· Narciso Ibañez Serrador 
· Rosalía Dans 
· Emilio Aragón “Milikito”

Foron os primeiros protagonistas deste espazo de “música e personaxes populares na 
noite do luns”, tal como indicaba a cabeceira. Como primeiro programa de produción 
propia, contou coa participación dos traballadores da TVG de público nas gradas, 
administrativos, produtores, redactores, etc. Todos estaban implicados en cada novo 
espazo que se poñía en antena.

No seguinte programa participaron na parte musical 

· Ángela Carrasco, Agustín Pantoja e Grupo Doa.

Como entrevistados estiveron no plató da TVG

· Bibí Andersen, José Mª Castelvi, Norma Duval e José Ortiz.

Boa Noite se mantivo durante 36 semanas na súa inicial etapa, ata maio de 1986. Sen 
embargo, Pepe Domingo Castaño deixou moi preto a presentación do programa, por-
que chegou á conclusión de que non se encontraba cómodo expresándose en galego 
normativizado43. O relevo da presentación chegou antes de remata-lo ano, a cargo da 
actriz de orixe galega María Xosé Goyanes, que se mantivo ata febreiro. A partir do 17 
de febreiro de 1986 fíxose cargo da presentación do programa Xosé Ramón Gayoso44.

43 “También tuve un programa en la gallega, ‘Boa Noite’ pero no duró mucho, porque mi gallego 
no era totalmente ‘normativizado, así que preferí dejarlo”. En “El Correo Gallego” “Gallegos del 
Nuevo Milenio” 2 de agosto de 2002.
 Por outra parte, a prensa non amosou boa acollida: despois do primeiro programa El Correo 
Gallego ( 8.9.1985) dicía: “Tras el revolcón sufrido hace una semana, Pepe Domingo Castaño se 
presentará mañana en “Boa Noite” con un cartel más lujoso”. Por contra, a mesma información 
aseguraba que : “Xosé Luis Blanco resucitó la fe en TVG”
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Galegos, con Xosé Antonio Silva

O día 4 de setembro de 1985, outro programa con peso específico naquela primeira 
programación foi “Galegos”, que presentaba Xosé Antón Silva, xornalista, coñecido 
presentador en TVE e piloto de liñas aéreas. Era un programa dunha hora de du-
ración que se emitía ás 22 horas. Un espazo para os mércores –diría no prólogo da 
primeira das 52 emisións saídas a antena- que “non é nin de políticos nin de famosos, 
senón de xente nosa, coas súas vidas, as súas loitas, os seus afáns”. 

O primeiro invitado foi Valentín Paz Andrade, académico, xornalista, escritor, depu-
tado e senador en dous períodos moi diferentes da vida política española, empresario 
e mecenas. “Un home bo”, en palabras tamén do presentador. “Don Valentín” rema-
taría a súa presenza ante as cámaras facendo votos por que a nacente Televisión de 
Galicia se asentase como “un firme esteo para que os valores da nosa terra se fagan 
fecundos e eternos”.

Neste primeiro ano de Televisión de Galicia, entre o 4 de setembro e o 24 de decem-
bro de 1985, foron protagonistas de “Galegos”, despois de Paz Andrade

· Gonzalo Torrente Ballester 
· José Gabeiras Montero (Tenente Xeneral) 
· Monseñor Antonio Peteiro 
· Antolín Sánchez Presedo 
· Isaac Díaz Pardo 
· Agustín Sixto Seco 
· Xosé Luís Barreiro Rivas 
· Xerardo Fernández Albor 
· Juan Fernández García 

44 Nunha información oficial da TVG, do 11 de febreiro de 1986 indícase escuetamente:
 La Televisión de Galicia informa que a partir de la próxima semana se producirán las 
siguientes modificaciones:
 1.- El programa “Boa Noite” que se emite los lunes a partir de las 22,15 h. será presentado 
por José Ramón Gayoso.
 2.-El programa “Entre Nos” que se emite de luns a viernes a las 14.05 horas lo seguirá di-
rigiendo José Ramón Gayoso y la presentación estará a cargo de José Ramón Bouzas Caamaño.
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· Santiago Rey Fernández Latorre 
· José Filgueira Valverde 
· María Antonio Dans 
· Benito Blanco 
· Carlos Baltar 
· Cándido Tenorio e Antonio Touceda

Ruada: Primeiro programa propio galego 

O venres día 6 de setembro de 1985, ás 22,05 horas, ponse en antena o segundo 
grande programa de produción propia da Televisión de Galicia: Ruada. Era un pro-
grama concibido, dirixido e presentado por Xosé Luís Blanco Campaña, quen compa-
tibilizaba esta tarefa co cargo de director da Radio Galega. Facendo honor ó seu nome 
–“ruada é unha festa popular cunha miaxiña de trangallada”, segundo definición do 
propio responsable e presentador. A fórmula era semellante á de Boa Noite: actua-
cións musicais e entrevistas a persoeiros ou personaxes coñecidos, pero cun caracter 
moito máis galego. 

Neste primeiro programa de Ruada participaron no apartado musical:

· A Coral Bergantiños 
· Andrés Dobarro 
· “Jhon Balan”, home orquestra (Manuel Outeda) 
· Xocaloma

Foron entrevistados no primeiro Ruada da TVG:

· Antonio Fraguas (Director do Museo do Pobo Galego) 
· Begoña Clemente (Miss Galicia 1984) 
· Mate (Porteiro do Celta de Vigo)

· Traba (Capitán do Deportivo da Coruña)



Capítulo 1 61

25 anos de Televisión de Galicia

No segundo programa emitido, mantívose o estilo orixinario que deu sona a Ruada 
polas súas características e que se mantivo nos seguintes programas.

No apartado musical interviron:

· Banda artística de Merza. 
· Pandereteiras de Meis. 
· Eduardo Diehl-Ester Martínez, Pianista

En canto ás entrevistas, os protagonistas desde segundo programa foron:

· José Luís Tome (Colección TBO). 
· Xaquín Lorenzo (escritor). 
· Jesús Mariñas (periodista). 
· Juan Acuña Naya (ex-xogador do Celta de Vigo). 
· Manuel Araujo Copena (ex-xogador). 
· “Xan das Canicas”.

Ruada ocupou inicialmente a prime time dos venres durante unha hora e media. 
Máis tarde pasou a emitirse os mércores na mesma hora e ó longo de 46 semanas. 

Entre Nos, primeiro magazine diario da TVG

O día 9 de setembro de 1985 tivo lugar a primeira emisión do programa propio 
con formato magazine diario “Entre Nos”, presentado por Xosé Ramón Gayoso. Esti-
vo en emisión experimental durante este mes de setembro e de outubro, con emisión 
a partir das 20,30 horas, para pasar ás14,05, antes do telexornal, cunha duración de 
25 minutos, a partir do luns 4 de novembro.

Na primeira emisión de Entre Nos, Gayoso entrevistou á actriz Mari Carmen Pren-
des. Ó director teatral José Carlos Plaza, que estaba nesta época poñendo en escena 
a obra “La Casa de Bernarda Alba”. Así como a outras actrices da mesma obra como 
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Berta Plaza ou Amaia Lasa. Emitiuse tamén unha representación do teatro Galego, 
con entrevistas a Eduardo Alonso, director do Centro Dramático Galego, e ás actrices 
Elina Luaces e Carolina Monserrat.

Dallas e as primeira series en galego

Na primeira programación da TVG tivo grande repercusión social45 a emisión da serie 
Dallas. Era unha serie norteamericana emitida anteriormente por TVE e a audien-
cia xa estaba familiarizada cos protagonistas expresándose en castelán, con nomes 
en castelán, por iso o impacto de pasar ó galego foi obxecto de atención, de opinións 
e polémicas desde o primeiro día que se puxo en antena o episodio piloto, o 25 de 
xullo. A partir desta emisión, en Galicia o protagonista xa no era o JR coñecido en 
toda España senón XR (xotaerre). XR sería a partir deste momento o símbolo da im-
plantación do galego nos medios de comunicación en Galicia. Co comezo das emisión 
regulares, Dallas emitíase os xoves, as 22,30 horas

A emisión doutra serie denominada Magnum, tamén presentada co episodio piloto 
o día 25 de xullo, non provocara o mesmo impacto que Dallas, porque non tivera 
antes presenza en castelán na TVE. Magnum é un detective privado, ex-loitador da 
guerra de Vietnam, establecido en Hawai, tenta resolver todo tipo de casos, dende 
protexer cousa se persoas, ata atopar axente desaparecida, a maioría das veces arris-
cando a súa vida. A partir de setembro se emitía os martes ás 22,00 horas.

A primeira telenovela emitida, presentada tamén no día 25 de xullo, levaba por título 
“Escrava Isaura”; trinta episodios, ó longo dos que, no Brasil do século XIX, unha 
escrava branca, nova e fermosa, ó servizo da familia Almeida, loita por recuperar a 
súa liberdade e obter o favor do home que ama. Producida por Globo TV e baseada 
na novela homónima de Bernardo Guimaraes, a telenovela tiña tódolos ingredientes 
necesarios para facer dela un éxito de audiencia; éxito que se repetiría nas sucesivas 
emisións ofrecidas. A hora de emisión diaria desta telenovela oscilaba entre ás 21.30 
horas e as 22,00, segunda as necesidades de programación.
45 Diario 16. 2.9.1985, p.37: Entre los programas más destacados que ha programado la televisión 
autónoma gallega está la serie americana “Dallas”
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Os primeiros Informativos.

A partir do luns día 2 de setembro de 1985, os 18 profesionais que constituían o 
primeiro equipo dos Servizos Informativos46, comezaron a elaborar e emitir xa espa-
zos informativos de 30 minutos coa denominación “Telexornal”, presentados agora 
por periodistas: Teresa Castela e Antón Galocha; así como un resume diario ó remate 
da xornada denominado “O Peche”, sen imaxes, só co presentador en pantalla lendo 
as últimas noticias do día, comezou con este cometido Luís Miguel Vicente. En de-
portes, os tres periodistas dedicados a este cometido realizaban tres programas de-
portivos semanais denominados “En xogo”. O presentador pioneiro foi Ovidio Gon-
zález xunto con Xosé Manuel Pampín. 

Tamén puideron realizarse outros informativos especiais dedicados a acontecemen-
tos salientables da actualidade galega. Un dos primeiros emitiuse con motivo da in-
auguración da Ponte da Illa de Arousa o 14 deste mesmo mes, cunha duración de 12 
minutos. 

A partir de novembro comezaron a emitirse dous Telexornais de 30 minutos cada 
un: ás 14,30 e as 21,00 horas. O horario de sobremesa non competía co Telediario de 
TVE senón que buscaban a complementariedade. Os telespectadores podían seguir 
os informativos nacionais e os autonómicos sen impedimento por solapamento de 
horarios nesta momento do día, pola noite non se mantiña ese criterio.

Este primeiro período pode considerarse como de consolidación dos Informativos, 
con Lois Caeiro na dirección e Enrique de Arce na xefatura de redacción. As dificulta-
des de facer informativos eran as propias dos comezos dun medio como a escaseza de 
recursos técnicos: cámaras para reporteiros ENG, enlaces para recepción de imaxes, 
servizos de axencias de imaxes internacionais vía satélite. Nestes primeiros momen-
tos foi necesaria moita imaxinación e habilidade para obter fontes de información 
gráfica nacional e internacional. Tampouco existían fondos documentais nin arqui-
vos de imaxes de Galicia, porque estaban a facerse a medida que se preparaban os 
46 Inclúese neste número o director de Informativos e o Redactor Xefe, e os 16 redactores que esta-
ban no equipo inicial: 15 do grupo inicial e a redactora que se incorporou xa no edificio da TVG.
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correspondentes Telexornais. O primeiro arquivo de imaxes de TVG unha pequena 
estancia, servido por dúas ou tres persoas.

As informacións escritas proviñan fundamentalmente dos teletipos da axencia EFE, 
Europa Press e France Press, que se reescribían en galego e adaptábanse ó formato 
de televisión con máquina de escribir normais do mercado. Pouco a pouco, nestes 
primeiros meses, foron chegando “Olivetti” con tipos de letra moito maior do nor-
mal para que os presentadores non tiveran problemas de lectura diante das cámaras. 
Debían ler ou memoriza-las introducións de cada noticia porque aínda non chegara 
o denominado “telecue” ou “telepromter” que lles permitiría ler diante do obxectivo 
da cámara.

Nestes primeiros pasos dos Informativos47, as grandes axencias internacionais como 
WTN ou Wisnews, só podían envia-las súas informacións gravadas en cintas U-Ma-
tic, de ¾ de pulgada que debían recollerse no aeroporto porque o envío se facía por 
avión. Pero só chegaban para as edicións dos Telexornais de tarde. Tamén se utilizaba 
o recurso da montaxe a base de fotografías que chegan pro telefoto de forma instantá-
nea. Estas dificultades puideron solucionarse coa recepción da CNN norteamericana, 
que ofrecía noticias durante as vintecatro horas do día, aínda que, pola súa orixe, 
non cubría suficientemente á área europea. Nun primeiro momento utilizábanse sen 
máis as imaxes, e máis tarde a TVG chegou a un contrato que logo se convertería nun 
convenio. 

Por outra banda, a falta de enlaces fixos de microondas (inicialmente só estaban uni-
dos por este sistema o centro de San Marcos o centro emisor do Pedroso) obrigaba 
a empregar equipos portátiles, instalados para cada ocasión en puntos estratéxicos, 
sobre todos cumios de montes. En cada punto de enlace, ou salto, debían permanecer 
os profesionais e vehículos e equipamentos durante todo o tempo da transmisión, de 
día ou de noite, con chuvia, con vento ou con neve.

47 Lois Caeiro explica as dificultades destes momentos nunha entrevista publicada no Magazine 
dominical de El Correo Gallego do 29 de setembro de 1985, p.32
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Algúns partes de incidencias48 destes primeiros meses poden ser moi ilustrativos das 
dificultades coas que se tiveron que realiza-los primeiros telexornais:

Non se meteron en emisión as colas do vídeo correspondente ó repor-
taxe da Feira de Pesca de Vigo, por no ter a cinta no lugar adecuado, 
(9.9.1985)

Telexornal. Ó remate do programa mantívose 5 segundos de máis o pla-
no do presentador antes de entrar a careta de despedida.

Volveu fallar a programación do xerador de caracteres do estudio de 
Informativos. Polo cal prohibiuse o seu uso ata que non se repare, coa 
conseguinte perda de rótulos no informativo. (12.9.1985)

Telexornal: Gravouse un off equivocado na reportaxe sobre a Feira 
de Pesca de Vigo, solucionouse lendo o presentador o texto en directo. 
(18.9.1985)

Ó comeza-la emisión e despois da presentación cortouse a emisión para 
dar un Adianto Informativo de urxencia. Como non entrou o audio do 
control de informativos, emitiuse outro espazo infantil seguindo a orde 
do minutado. Unha vez rematado e comprobadas as entradas de audio, 
deuse o adianto informativo que durou tres minutos, volvendo o progra-
ma infantil. (23.9.1985)

Ás 20,29 foise a emisión por corte no subministro de enerxía eléctrica, 
o que ocasionou que se perdera o retorno de Pedroso. O sinal puido ser 
emitida ás 21,34, momento en que comezou o informativo “Telexornal”.
(28.9.1985)

Fallou o Teleprinter de Grafismo Electrónico polo que non se puido in-
sertar rótulos no informativo.(5.10.1985)

48 Os partes aquí reproducidos están traducidos e adaptados para unha maior comprensión fora dos 
ámbitos propios da TVG. 
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Cortouse a emisión por fallo de enlaces e reiniciouse ás 21,40, repetindo 
todo o emitido ata o corte. Non se pinchou o son sincronizadamente coa 
imaxe da locutora na primeira presentación. Realización informativos.
(5.10.1985)

Interrompida a emisión durante catro minutos ás 21,41, con cartea de 
“TV Galicia” o “desculpen” lido en off de “interrupción”. O Fallo parece 
debido a un corte de rede do Pedroso que provocou a caída dun diferen-
cial. Nos primeiros momento do rótulo oíronse, amortecidas, as voces de 
control central. Volveuse repetir o comezo de “especial informativo”

Reformado o texto da “Presentación esta noite”, o estar composto o “Es-
pecial informativo” por dous reportaxes en lugar de un. Control de conti-
nuidade.(5.10.1985)

A carta de axuste mantívose ata as 19,30 porque non era posible a co-
nexión para transmitir en directo o baloncesto Clesa-Ferrol - Cajama-
drid, ás 17.02. No seu lugar emitíronse outros espazos. 

Antes do telexornal, emitiuse un axuste.

O informativo especial alongouse ata ás 22,10 polo que a película entrou 
máis tarde.

Trala película emitiuse en diferido o partido de baloncesto, o que alon-
gou a programación ata a 1,17 horas, hora que se pechou a emisión 
(12.10.1985)

O Documental “Prisciliano” tivo que ser emitido a través de mesa, por-
que o audio1 e audio 2 ían simultaneamente. Amais este cinta tiña al-
gunhas locucións de narrador non dobradas ó galego. (13.10.1985).

O adianto informativo das 14,30 entrou con 3 minutos de retraso por 
descoñecer, segundo os redactores, o horario fixado para a súa entrada. 
(30.11.1985)
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As 22,35 comunícannos que en Pontevedra no se ve a nosa emisión. Por 
medio do busca, poñémolo en coñecemento dos responsables de enlaces. 
(30.11.1985)

Comezouse o Telexornal sen guión, que chegou oito minutos más tarde. 
O presentador tivo que improvisar unha introdución . O guión carecía 
das noticias emitidas desde a 3 ata a 6. (11.11.1985)

No Telexornal de hoxe entrou retrasado o vídeo sobre os disturbios de 
Inglaterra por non ter a cinta a punto.

Emitíronse por erro barras de cor na información sobre o Parlamento 
por un mal cronometraxe do vídeo.

O vídeo sobre restauración do Vaticano estaba mal equilibrado de son. 
(10.9.1985) 

Telexornal 1. Estando xa o reloxo no aire, o presentador levantase e 
permanece no estudio negándose a aparecer en pantalla. Despois de in-
dicar ó control Central que metese un axuste, os cámaras (carecemos de 
rexedor) comunícanme que o presentador se nega a saír por non estar 
maquillado. A pesar das numerosas indicacións que se lle fan para que 
se sente e presente o informativo, négase. Avisada a maquilladora, ven ó 
estudio, maquilla ó presentador e comeza o Telexornal con 5 minutos de 
retraso sen ningunha outra incidencia (4.12.1985)

Máis ilustrativa do funcionamento nos primeiros momentos é esta nota do minutado 
do domingo 10 de novembro de 1985, que se reproduce tal como foi escrita:

Nota: OJO! Avisar al Sacerdote que la Santa Misa debe ser muy corta, 
por la Retransmisión de Baloncesto.

Con todo isto, a ilusión profesional dos primeiros momentos suplía a precariedade de 
medios mentres chegaban novas inversións e dotacións orzamentarias que se foron 
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sucedendo puntualmente en cada exercicio económico. Porque aquel proxecto inicial 
estaba pensado para botar a andar, pero aberto.

Programas especiais 

Nestes primeiros meses de rodaxe Televisión de Galicia emitiu algúns programas es-
peciais en directo que servían para poñer a punto toda a complexa maquinaria técni-
ca e humana. 

Un dos primeiros especiais en directo foi “Luada, Noite da Moda”, emitido o sába-
do 14 de setembro, desde o Teatro García Barbón, para a presentación das colec-
cións de primavera-verán de 1986, coa participación das firmas Cortemans, Unicen, 
Vesgante, Pressman, Floentino, D’Aquino,Caramelo, e coa modelo Paola Dominguín 
como protagonista principal.

Outro evento foi a emisión en directo, o 29 de outubro, do especial Premios Ga-
licia de Comunicación, desde o comedor do mosteiro de San Francisco en Santiago 
de Compostela. Era unha festa oficial da Xunta de Galicia, coa asistencia e discursos 
do presidente por Xerardo Fernández Albor, e do vicepresidente Xosé Luís Barreiro. 
Estiveron presentes outros membros do goberno galego, xunto con profesionais dos 
medios de comunicación. O acto e a emisión foron presentados pola locutora e pre-
sentadora Queca Merino e por Nicolás Camino, daquela xefe de programas da RTG. 
Tivo o carácter e a calidade propia dun programa das primeiras etapas da TVG, coas 
limitacións propios do local e da iluminación.

O día 24 de novembro de 1985, Televisión de Galicia realiza o seu primeiro gran 
especial dedicado ás eleccións autonómicas galegas coa integración de tódolos con-
tidos no mesmo obxectivo. As limitacións de equipos, de capacidade de conexión e 
de horario de emisión fixeron que todo o esforzo tivese que concentrase a partir das 
21.00 horas. A partir desta hora comezou un especial que mesturaba información e 
espectáculo musical para facer tempo entre as distintas comparecencias que ofrecían 
datos ou roldas de prensa.



Capítulo 1 69

25 anos de Televisión de Galicia

A presentación en plató das informacións sobre a xornada electoral estivo a cargo de 
Xosé Antón Galocha e Teresa Castelo. O espectáculo musical foi presentado por Ma-
ría Xosé Goyanes, Pepe Domingo Castaño e Xosé Luís Blanco Campaña. 

Durante todo o especial foron intercalándose actuacións musicais, como Carmen Se-
villa, ou humorísticas, como de Mari Carmen e os seus monecos, no plató 300 de San 
Caetano, con intervencións en directo dos políticos de tódalas provincias e dos resul-
tados electorais desde o centro de datos de San Caetano.

O día 17 de decembro de 1985, como resultado destas eleccións tería lugar o se-
guinte gran especial, que tamén era o primeiro na historia da TVG, a sesión de cons-
titución do Parlamento autonómico. Era a primeira vez que a constitución da Cámara 
ía ser transmitida en directo e íntegra por una televisión propia de Galicia. 

As emisións deste día comezaron co saúdo habitual de Eva Veiga, pero neste caso 
tamén deu paso á conexión en directo desde o Pazo de Fonseca, que se desenvolve 
sen comentarista. O espazo da sala do Parlamento Galega era moi limitada para unha 
transmisión en directo, pero era un acontecemento histórico para a TVG e para o 
Parlamento autonómico.

Nesta fase de funcionamento, sen enlaces directos con Madrid, os responsables de 
Televisión de Galicia encontraron unha solución para ofrecer, sen imaxes, a retrans-
misión do Sorteo Extraordinario da Lotería de Nadal, que ese ano se celebrou o sá-
bado día 21 de decembro: a partir das 8 horas de maña e ata as 12 do mediodía, a 
TVG mantivo a carta de axuste co son da Radio Galega emitindo en directo e desde o 
propio salón a saída dos números premiados e calquera outra incidencia do momen-
to. Unha vez rematado o sorteo, pechouse a emisión da carta de axuste para volver ó 
horario normal dos sábados. 

O último especial desta primeira etapa de rodaxe da TVG foi o programa de Noiteve-
lla de 1985, gravado previamente e emitido na noite do 31 de decembro. Foi un espec-
táculo presentado por Xosé Luís Blanco e por María Xosé Goyanes, coa compaña de 
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María Luz Seoane, Miss Galicia 1985. Era un formato típico de especial musical, pero, 
como outros programas que comezaron, foi un acontecemento para os profesionais 
da Televisión de Galicia e para a sociedade. As actuacións musicais estiveron a cargo 
de Pucho Boedo, Ana Kiro, Sito Sedes, Xosé Luís Blanco, María Dolores Pradera, 
Hombres G, Nati Mistral.

Outros programas que comezaron en 1985

Outra Xeira: O 16 de novembro comezara tamén a emisión do primeiro progra-
ma Informativo semanal de documentais, de 30 minutos de duración, coordinado 
por Enrique de Arce. Cos limitados medios destes primeiros tempos, pretendese lo-
grar un tratamento a fondo de cuestións e asuntos de interese da actualidade, tanto 
de Galicia como do resto do mundo. Outra Xeira estaba realizado con material 
propio da TVG, pero tamén se emitiron programas de produción allea ou elaborados 
na propia Televisión de Galicia con material alleo. O programa emitíase os sábados a 
partir de 21,30 horas

Tal día coma hoxe: De menos entidades, pero novidade, o 6 de novembro come-
zou a emitirse este programa de efemérides do día, como inicio de xornada. Era unha 
adaptación dun espazo de acontecementos de ámbito mundial incluíndo eventos pa-
sados de Galicia, elaborado pola redacción de Informativos, e durante moito tempo, 
a cargo de Arturo Maneiro. O material máis importante para facer este espazo era da 
axencia WTN, pero á medida que a TVG ía tendo imaxes de acontecementos galegos 
eran introducidos con imaxes propias, e noutras ocasións incluíanse imaxes fixas de 
fotos ou documentos da historia de Galicia.

Costeira Galega: En decembro, o día 6, ponse en antena o primeiro programa 
sobre o mar. Era unha versión televisiva do programa radiofónico de Xesús Ferrei-
ro de RNE, que era director deste espazo. Para a presentación contou coa locutora 
viguesa Queca Merino, que fixo así o seu primeiro traballoregular para televisión. 
Como o seu nome indica, era un espazo dedicado ó mundo do mar en xeral pero 
dentro do ámbito de Galicia. O formato tiña unha duración de 55 minutos, incluía 
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reportaxes, noticias e un debate sobre un asunto determinado. Emitíase os venres a 
partir das 20 horas. 

No segundo dos destes programas49, o tema sobre o que xiraban os contidos era a 
seguridade nos barcos e o salvamento marítimo, cun debate no que participaron un 
patrón de pesca, un práctico do porto de A Coruña, o presidente de AETINAPE o un 
responsable de Remolcanosa.

Saber e Xogar: Antes de remata-lo ano 1985, o día 14 de decembro, TVG pon en pan-
talla o primeiro gran programa concurso a cargo do realizador Hugo Stuven, presen-
tado polo profesional da RTG Carlos Blanco e pola presentadora radiofónica Carmela 
Pardal. Un concurso que se establecía entre equipos de dous colexios galegos, mestu-
raba coñecemento de temas por medio de preguntas e compensacións por medio de 
destreza deportiva. Neste primeiro programa participaron alumnos do Instituto de 
Bacharelato Santa Uxía de Ribeira e o Instituto de Bacharelato A Guía, de Vigo.

As grellas de programación de 1985

Durante estes primeiros meses de emisión na segunda parte do ano 1985, Televisión 
de Galicia tivo tres esquemas ou grellas de programación, segundo ían incrementán-
dose os contidos e as horas de emisión. O primeiro destes esquemas foi o dos meses 
de xullo e agosto, moi sinxelo, que quedou sinalado neses primeiros pasos.

A partir de setembro co comezo das emisións regulares, a programación organízase 
nos seus contidos principais de acordo coa seguinte grella xeral:

49 Nos datos de Documentación da TVG non consta ó programa número 1.
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hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
12.00 Santa Misa
12.30 Concerto

13.15 Especial 
Moda

15.00 Resume 
Informativo

15.10 Debuxos 
animados

15.30 Dallas 
(Repetición)

 
20.00 Infantil

20.25 Entre Nos Documental Dallas 
(Repetición)

21.00 Telexornal

21.30 En Xogo Escrava 
Isaura

Escrava 
Isaura En Xogo Escrava 

Isaura Documental En Xogo

22.00 Escrava 
Isaura Magnum Galegos

Escrava 
Isaura

Ruada A noite do 
cine Telecinema22.30

Boa Noite Dallas Resume 
Informativo

Resume 
Informativo23.30 Resume 

Informativo Resume 
Informativo

Resume 
Informativo00.00

A partir de novembro e ata decembro, introdúcese un novo incremento de contidos 
coas emisións da mañá, que conforman unha nova grella. A emisión quedaba dividi-
da en dúas franxas denominadas Sobremesa e Serán e Noite

hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
12.00 Santa Misa
12.30

Programas 
especiais13.15

Tal día coma hoxe

14.00 Entre Nos Galicia Hoxe Magnum 
(Repetición)

14.30
Telexornal

Adianto informativo
Infantil

15.00 Escrava Isaura 
(Repetición) Longame-

traxe

Dallas 
(Repetición)

16.00
17.00

20.00 Infantil
20.30 Documentais
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21.00 Telexornal

21.30 Carsons 
Law

Escrava 
Isaura

Escrava 
Isaura En Xogo Escrava 

Isaura
Outra 
Xeira En Xogo

22.00
Boa Noite

Magnum Galegos
Escrava 
Isaura

Ruada A noite do 
cine Telecinema22.30

DallasResume 
Informativo

Resume 
Informativo23.30 En Xogo Resume 

InformativoResume 
Informativo00.00

En decembro, co comezo dos programas Costeira Galega e Saber e xogar pro-
dúcense modificacións só na grella da tarde, que quedou co seguinte esquema: 

hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
20.00 Infantil

Costeira 
Galega

Saber e 
Xogar

Infantil

20.30 Documentais Documen-
tais

21.00 Telexornal

21.30 Carsons 
Law

Escrava 
Isaura

Escrava 
Isaura

Carsons 
Law

Escrava 
Isaura

Outra 
Xeira En Xogo

22.00
Boa Noite

Magnum Ruada Dallas Longame-
traxe

A noite do 
cine Telecinema22.30

Resume 
Informativo

Resume 
Informativo En Xogo

23.30
En Xogo

O peche
O peche

00.00 Informativo

As dobraxes

O comezo das emisión de Televisión de Galicia necesitaba a dobraxe dos contidos de 
produción allea ó galego. Este era un sector que non existía en Galicia e foi necesario 
crealo. 

Cando en 1985 chega TVG, só Video Galicia pode aportar unha certa experiencia en 
tales tarefas. Súa é, por exemplo, a primeira dobraxe da primeira telenovela: “A es-
crava Isaura”. Nos primeiros tempos, Antón Cancelas e Isabel Fidalgo son, na tarima 
de dobraxe, XR e Sue Hellen, os personaxes centrais de “Dallas”. Pero non chega para 
cubrir a demanda. Esta empresa nacera en 1981. Naquel ano María Romero e Xoán 
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Rodríguez Guisán, que montan en A Coruña Video Galicia e dobran ó galego, a 
modo de demostración, o primeiro capítulo de “Os gozos e as sombras”50, tomado 
da obra homónima de Gonzalo Torrente Ballester. Aínda estaba lonxe, por non dicir 
inexistente, a perspectiva da televisión autonómica. Pensan, polo contrario, no mer-
cado nacional e hispanoamericano, en alta demanda de profesionais capacitados.

Co comezo da TVG instálase en Santiago K-2000, dos irmáns Iarritu, coñecidos como 
“os vascos”, que crean Imaxe Galega. De momento, non contan con instalacións téc-
nicas propias en Galicia, polo que as versións para TVG se realizan nos estudios que 
a empresa tiña en Galdákao, onde xa se facían similares traballos para a canle auto-
nómica vasca ETB. Ata alí trasládanse os dobradores galegos e alí están durante o 
tempo que facía falta.

Por aqueles tempos xurde unha nova iniciativa empresarial: a do empresario pales-
tino afincado en Santiago Ghaleb Jaber, que xunto con varios socios como Luís Ro-
dríguez Carballido, Pancho Casteleiro, Eugenio Pena e outros, albisca nas televisións 
autonómicas un mercado emerxente con óptimas perspectivas. Nace así CTV, empre-
sa cun capital social inicial de cen millóns de pesetas, cabeceira do negocio audiovi-
sual do Grupo Araguaney como empresa matriz. CTV compra Video Galicia e entra 
así tamén no mundo da dobraxe.

Simultaneamente, comezan a darse os primeiros cursos a través do INEM para poder 
atender a crecente necesidade de profesionais. As convocatorias constituían todo un 
éxito de aspirantes. Xentes con experiencia no mundo do teatro e doutras proce-
dencias formáronse nestas sesións intensivas de aprendizaxe e perfeccionamento. 
Actores hoxe abondo coñecidos como Dorotea Bárcena, María Pujalte ou Mela Casal, 
mesmo escritores como o monfortino Antón Lopo, e licenciados universitarios desti-
50 Nos ambientes de polémica destes primeiros pasos da televisión autonómica, a TVG tivo que fa-
cer algúns desmentidos oficiais como o que consta na nota enviada á prensa o día 27 de xaneiro de 
1986, que se reproduce aquí porque fai referencia a esta serie:
 “Ante las informaciones aparecidas en algunos periódicos gallegos, en relación con la 
serie “Los Gozos y las Sombras”, la Televisión de Galicia hace pública la siguiente nota:
 “Es falso que la serie “Los Gozos y las Sombras”, adquirida por la televisión de Galicia, se 
haya entregado para su doblaje a una empresa vasca. Por el contrario, con fecha 7 de enero de 
1986 fue entregada a una empresa gallega de doblaje radicada en A Coruña”.
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nados en principio á docencia no ensino medio, como Anxos Ferradáns, entre outros 
moitos, pasaron por aqueles cursos e pasaron a engrosar o primeiro colectivo de do-
bradores galegos xa formados en Galicia.

Balanzo de 1985

Os cinco primeiros meses de funcionamento da TVG, desde o 24 de xullo ata o 31 de 
decembro de 1985, dan o seguinte balanzo:

Tipo de emisión Período Número 
Emisión de inicio 25 de xullo 1 
Emisións experimentais Do 26 xullo a 31 de agosto 37
Emisións regulares Do 1 de setembro a 31 de decembro 122
Total de emisións 24 xullo a 31 decembro 160

Horas de emisión semanal a finais de 1985 44
Cobertura das emisións en toda a Comunidade Autónoma 61%
Presupostos para (gastos de funcionamento) 1985 en millóns de pesetas 785,5
Millóns de pesetas de ingresos publicitarios en millóns de pesetas 130
Déficit sobre total do presupostado 119

Empresas de dobraxe que traballaron desde xuño para TVG:

· Vídeo Galicia  
· CTV 
· Sonor 
· Imaxe Galega

Nestas datas, os Servizos Informativos contan con 21 redactores e 16 cámaras para 
atende-la elaboración de Telexornais e Deportes.

Antes de remata-lo ano, o 14 de decembro de 1985, renuncian o seu cargo dous mem-
bros do Consello de Administración da CRTVG, que resultaran deputados electos 
nos comicios do día 24 de novembro. Eran Santos Oujo, de Coalición Galega e a in-
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dependente Enma González Vermello. Quedou o Consello con tan só 10 membros ata 
que o Parlamento Galego, no novo período de sesións, renovou a composición deste 
organismo.

Opinión dos cidadáns nas primeiras enquisas

Durante este primeiros pasos da TVG en 1985, as opinións reflectidas nas primeiras 
enquisas51 feitas ós cidadáns galegos eran moi maioritariamente favorables á Televi-
sión de Galicia e a utilización do galego en tódalas emisións. Recórdese que nestas 
datas, en Galicia só podía verse TVE1, TVE2 e TVG.

Os resultados globais daban as seguintes actitudes diante da televisión autonómica 
de Galicia:

· 62 por cento dos enquisados colocaron á Televisión de Galicia no primeiro 
lugar das súas preferencias.
· Un 20,6 por cento outorgáronlle a TVG un segundo lugar , pro detrás de 
TVE1, pero algo por riba de TVE2.
· Outro 17,4 por cento da poboación galega pon á TVG por detrás das cadeas 
nacionais.

Destes datos, a empresa tiraba a conclusión global de que existía en Galicia unha pre-
disposición moi favorable á existencia da recentemente creada TVG,

No mesmo traballo analizouse a actitude dos telespectadores diante da emisión da 
xa mencionada serie Dallas en galego e resultou que o 80 por cento daqueles que 
preferían a TVG en primeiro lugar tamén prefiren que sexa en galego. Pero un 60 por 
cento dos mesmos tamén amosáronse indiferentes a que fose emitida en galego ou en 
castelán. Datos case iguais ou moi semellante producíase no caso dos informativos ou 
dos anuncios publicitarios. 

51 A primeira enquisa feita para CRTVG pola empresa pontevedresa Inforgestión, S.A. en 1985, logo 
da inauguración e primeiras emisións da TVG, era un estudio de audiencia potencial e aceptación 
de TV en galego. Fíxose a partir do mes de setembro. 
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En canto á aceptación da TVG no mundo rural ou urbano, este primeiro estudio daba 
unha maior porcentaxe de poboación urbana que na rural, pero tamén existía un 
maior nivel de rexeitamento ó galego nos telespectadores urbanos. 

Con posterioridade, un novo estudio de mercado52 específico para a CRTVG indica 
que a finais de 1985 a TVG situábase por riba da canle rexional de TVE en Galicia. A 
cobertura de difusión da era de 61 por cento do territorio da Comunidade Autónoma. 
Da totalidade dos cidadáns que tiñan posibilidade de ve-la, o 56 por cento declaraba 
que conectaba en moitas ocasións; o 25 por cento aseguraba conecta-la algunhas ve-
ces, e tan só o 19 por cento indicaron que eran moi poucas as ocasións nas que conec-
taron coa TVG. O Maior índice de audiencia rexistrábase nas provincias de Coruña e 
Pontevedra, e as menores en Lugo e Ourense. Nesta última provincia, a capital non 
tivo emisor ata finais de 1985.

En canto ós contidos, este primeiro estudo amosaba que a maior aceptación dos te-
lespectadores centrábase nos Telexornais. Detectábase unha certa resistencia ás pe-
lículas e series dobradas ó galego. O programa que acadaba maior aceptación era 
Ruada, mentres que Boa Noite se mantiña por baixo.

52 Información enviada pola TVG e publicada en El Correo Gallego, 8 de decembro de 1985.
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Primeiro anagrama da TVG nas pantallas

No remate deste primeiro ano da Televisión de Galicia comeza a facerse coñecido o 
logotipo da TVG en tódolos fogares de Galicia. Un anagrama que da a idea de mar 
de gaivota e da bandeira galega. Era utilizado nas cabeceiras de comezo de emisión e 
como indicativo (mosca) na pantalla.

Estivo en vigor durante os cinco primeiros anos da Televisión de Galicia, desde 1985 
ata 1990, novo período no que se introduciron algunhas modificacións de estilo, pero 
sen cambiar o concepto nin a forma53.

53 A solicitude no rexistro foi presentada pola CRTVG ten data de xullo de 1985. Aquí reprodúcese o 
logotipo tal como aparece na páxina oficial da Oficina Española de Patentes e Marcas.
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1986- 1987: período de asentamento

A transmisión máis importante54 no comezo de 1986 tivo lugar os días 18 e 20 de 
febreiro. Foi a primeira vez que a TVG emitía en directo a investidura e nomea-
mento dun presidente da Xunta de Galicia. Das eleccións do 24 de novembro de 
1985, segundas autonómicas galegas, sae unha composición na que Coalición Popu-
lar (Alianza Popular / Partido Demócrata Popular / Partido Liberal) está en minoría 
parlamentaria, con 34 dos 71 escanos que compoñían a Cámara lexislativa. 

Foi unha sesión complicada para TVG pola falta de espazo no salón de Fonseca que 
servía de Parlamento naquelas datas. Tamén resultou problemática porque foron ne-
cesarias dúas sesións e catro votacións, as tres primeiras delas negativas, para chegar 
á reelección de Xerado Fernández Albor como presidente da Xunta, e isto influía, 
loxicamente, nos horarios de emisión55. 

 Como consecuencia dos cambios de lexislatura, o día 5 de marzo de 1986, o vice-
presidente da Xunta propón o nome de Luís Rodríguez García (Lois Caeiro) para o 
cargo de director xeral da CRTVG. O 6 de marzo queda ratificado o nomeamento 

54 Así quedou constatado na nota oficial enviada ós medios:
 La importancia del acontecimiento y el mantenimiento de una línea de total objetividad 
imponen que todas las jornadas parlamentarias que se celebren con motivo de la investidura del 
candidato a la Xunta se retransmitan en directo en su totalidad, por lo que la programación ha-
bitual de la TELEVISIÓN DE GALICIA, durante los días que duren los debates parlamentarios, 
sufrirá las modificaciones que imponga la extensión y duración de la ya citada sesión de investidura 
a la Presidencia de la Xunta de Galicia.
55 Como quedou patente na nota do minutado desas datas:
 Toda a emisión do día está condicionada ás horas de comezo e remate da retransmisión dos 
“Actos de Investidura do Presidente da Xunta de Galicia”.
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polo Consello da Xunta, o día seguinte, publicase o decreto de cese de Luís Losada 
Espinosa na Dirección Xeral da CRTVG, e o de nomeamento de Luís Rodríguez Gar-
cía de director xeral da Compañía. Lois Caeiro tiña sido o primeiro director de infor-
mativos da TVG ata este nomeamento. 

O día 13 de marzo, o novo director xeral reuniuse por primeira vez co Consello de 
Administración para propoñe-los nomes dos directores da Radio e da Televisión de 
Galicia. O día seguinte, 14 de marzo de 1986, o novo director xeral fai público o 
nomeamento director da Televisión de Galicia a Xosé Luís Blanco Campaña, que ata 
ese momento fora o primeiro director da Radio Galega. 

O acto de toma de posesión do novo director da TVG, que se fai conxuntamente co da 
RTG, celebrouse o día 17 de marzo de 1986 na sala de Xunta da CRTVG. A partir 
deste momento comeza o proceso oficial de renovación de cargos na Televisión de 
Galicia e na CRTVG:

Xosé Martínez Couselo foi o novo director de Informativos. Tiña sido redactor de 
TVE no Centro Territorial de Santiago e columnista de “Faro de Vigo”.

Para a dirección de Programas foi nomeado Manuel Fernández Areal, xornalista fe-
rrolán que fora director de varios medios de comunicación en distintas cidades de 
España.

Na CRTVG, Xosé Luís Núñez Bolaño ocupou o cargo de Secretario xeral, con compe-
tencias sobre administración, orzamentos, informática, compras e persoal de toda a 
compañía. Era técnico da Administración civil do Estado. 

Durante os meses seguintes foise producindo unha renovación progresiva dos distin-
tos responsables do comezo das emisións da TVG, case todos procedentes de RTVE 
en Madrid, que foron substituídos por profesionais galegos.

Un dos máis urxentes temas que o novo equipo atopou sobre a mesa foi o peche dos 
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orzamentos para o exercicio xa en curso. O retraso sufríano, por unha banda, os Pre-
supostos da propia Xunta, debido ós tempos electorais vividos en meses anteriores.. 
O equipo saínte preveu provisionalmente a cifra de 4.500 millóns de pesetas. Ó fi-
nal, o novo equipo rebaixou esta previsión e os orzamentos para os medios públicos 
quedaron en 3.256 millóns de pesetas. Desta cantidade, dedicáronse para gastos de 
funcionamento da TVG 1.780 millóns de pesetas, e case 500 millóns para inversións. 
Estimábanse uns ingresos por publicidade de 820 millóns de pesetas.

Informativos de 1986

Desde novembro do ano anterior, con Lois Caeiro aínda na dirección de Informativos 
foron incorporándose espazos, dinámica que continuou nos comezos de 1986, cons 
seguintes programas:

A Terra: A partir das 20,30 horas do xoves 9 de xaneiro comeza a emisión deste 
novo programa semanal sobre o mundo do agro. Eran reportaxes dirixidos e presen-
tados polo técnico da Xunta de Galicia así como experto en divulgación audiovisual 
Anxo Vázquez Pernas, quen xa levaba cinco anos cun espazo semellante no centro 
territorial de TVE en Galicia. Agora quedaba incorporada á televisión autonómica, 
onde manten o seu labor cando se escribe esta historia.

O Tempo, que comezara a partir de 4 de febreiro deste ano coa presenza por pri-
meira vez do home do tempo de TVG, Santiago Pemán, diante das cámaras de TVG, 
popularizando o saúdo de despedida “ata mañá”.

Continuaba o Semanal Outra Xeira

Xa o día 30 de xaneiro, os Informativos da TVG emitiran en directo desde o Con-
greso dos Deputados, coas imaxes da TVE, o acto de xura da Constitución do Príncipe 
de Asturias. Esta emisión comezou ás once menos cuarto da mañá, nun horario no 
que non había emisión habitualmente. De feito, unha vez rematado o acto pechouse 
novamente a emisión. 
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Tamén o venres, día 7 do mes de marzo, transmitiu en directo, desde as 19,30 
horas, o acto celebrado na Igrexa de San Martín Pinario para celebra-la declaración 
pola Unesco da cidade de Santiago como Patrimonio Cultural da Humanidade.

Xa con Xosé Martínez Couselo de Director de Informativos, a partir de finais de 
marzo continuou o incremento de programas desta área, xunto con algunhas remo-
delacións: 

Adaptáronse os nomes do Telexornal á franxa de emisión e se introduce un adianto 
de media tarde.

Telexornal Mediodía 
Telexornal Serán 
Telexornal Noite 
Un adianto informativo ás 19 horas

Aula 2001: un semanal comezou a emitirse o 16 de maio, baixo a dirección de 
Luís Miguel Vicente. Tiña a finalidade de divulgar informacións universitarias, de 
estudios ou investigacións. No programa estaba integrado tamén Alfonso Cabaleiro e 
a realización estaba a cargo de Xaime Fandiño. Neste programa comezou a traballar 
como universitaria colaboradora Begoña Fontenla, despois dun casting realizado en-
tre estudantes universitarios para integralos no programa. Foron varias as alumnas 
qeu facían presentacións ocasionais en Aula 2001, pero so Begoña Fontenla conti-
nuou como profesional do medio.

Entre Nos, a partir do 12 de maio este programa quedou integrado nos Servizos 
informativos e estreou o directo coa unidade móbil. O 5 de xuño, co gallo do Día 
mundial do Medio ambiente, o programa realizouse en directo desde Os Ancares. 
Foi a primeira retransmisión feita desde este entorno natural case mítico en Galicia. 
A partir de 3 de novembro pasa á sobremesa da tarde, cunha duración xa de sesenta 
minutos.
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Parlamento: programa resume da actividade do Parlamento de Galicia que come-
zou a emitirse o 17 de maio deste ano, e que seguiría en pantalla ó longo dos anos, 
coa mesma finalidade. Foi dirixido e presentado ó longo das súas etapa por Xosé Luis 
Múñoz, por Xosé Manuel Vega e por Tino Santiago 

Comarcal 547, desde día 2 de outubro de 1986, un novo espazo de reportaxes 
de elaboración rápida, denominado, denominación oficial da estrada de Santiago a 
Lugo, que pasaba polas instalacións da TVG en San Marcos. Trataba de amosar as-
pectos determinados de distintas comarcas de Galicia, cando aínda non estaba deli-
mitado oficialmente o mapa de Comarcas da Comunidade galega. 

A finais de xaneiro, a TVG xa retransmitira, con sinal de TVE, en directo o acto da 
xura da Constitución por parte do Príncipe de Asturias.

Primeiras retransmisións deportivas

Ó comezo do ano, TVG recoñecía os esforzos que estaba a facer para emitir aconte-
cementos deportivos relevantes, sen o éxito agardado. Así quedaba plasmado nunha 
nota oficial do 25 de xaneiro:

A normal política das televisións consiste en ofrecer á súa audiencia os 
acontecementos deportivos máis significativos que poidan ser obxecto de 
retransmisión. Sen embargo, a Televisión de Galicia considera que a súa 
condición de empresa pública ó servizo da nosa comunidade autónoma 
obrígalle a realizar os esforzos necesarios para que o deporte galego 
modesto, aquel que normalmente no é obxecto preferencial das cámaras, 
teña tamén a oportunidade de chegar a cantos se interesan pola nosa 
programación. Neste sentido, e sen renunciar á posibilidade de estar 
presente nos acontecementos deportivos importantes, ofreceremos en 
directo, o sábado 25 de febreiro, a retransmisión do partido de fútbol de 
segunda división B que xogan os equipos Clube Arosa, S.C. e o Hospitalet 
C.D.
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Esta dificultades para ofrecer eventos deportivos de ámbito internacional estaban 
provocadas polo feito de non contar coa colaboración de RTVE nin de Telefónica, 
operadora oficial daquela dos enlaces vía satélite.

Así sucedeu que o 19 de marzo de 1986, Televisión de Galicia non puido retrans-
mitir con normalidade desde o estadio Comunale de Torino o encontro da Copa de 
Europa Juventus-Barcelona. Os dereitos desta emisión foran adquiridos por TV3. A 
retransmisión fora anunciada e promocionada varias veces ó longo da xornada como 
un gran acontecemento para a nacente televisión autonómica. Telefónica non facil-
tou a infraestrutura técnica correspondente, e foi preciso recorrer ós servizos de Eu-
rovisión para poder ofrecer o partido por circuítos non ordinarios. Os conseguintes 
problemas de sincronismos de imaxe e de son deron como resultado unha retransmi-
sión chea de problemas e deficiencias. 

Ó día seguinte, 20 de marzo, o director xeral, Lois Caeiro; o director de TVG, Xosé 
Luís Blanco, e xefe técnico, Fernando Pardo, ofreceron unha rolda de prensa conxun-
ta para explicar as complicacións xurdidas e cualificar a Telefónica de “monopolística 
e abusiva”, asegurando que había instrucións políticas para impedir que unha televi-
sión autonómica puidese ofrecer un espectáculo de interese.

A protesta publica de TVG produciu os seus froitos e os problemas non se repetiron. 
Os telespectadores galegos puideron xa seguir con certa normalidade algún outro 
partido desta e doutras competicións. Os circuítos internacionais de transmisión de 
imaxe acostumáronse tamén a situar a Galicia e a súa televisión autonómica no en-
clave xeográfico que lles correspondía. Porque, nalgunha ocasión, chegaron a enviar 
o sinal dun partido de fútbol á Galitzia polaca.
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Os Programas da segunda etapa

Manuel Fernández Areal comeza unha etapa na Dirección de Programas, cando a 
TVG está aínda en situación de consolidación, con problemas técnicos propios que se 
van solucionando e alleos que teñen algunhas consecuencias na emisión56.

Na segunda metade do ano, o novo equipo xa está en condicións de incorporar á gre-
lla unha serie de espazos novos: 

Cancioneiro, musical comezou a emitirse a partir do 14 de maio de 1986, para 
promoción de artistas galegos, dirixido polo solista Sito Sedes. O primeiro estivo de-
dicado o cantante galego Xoan Rubia.

Galicia de noite, tele revista de música e entrevistas de actualidade, na grella desde 
o 12 de maio, no prime time dos luns. Dirixía e presentaba Xerardo Rodríguez, di-
rector da RTG, con realización de Pedro Amalio López e Vitoria Álvarez Arana. 

Este primeiro programa contou coas actuacións de Solano, Uxía e Juan Pardo. As 
primeiras entrevistas realizounas a Oscar Vieitez Barbato, taxista atracado; Manuel 
Soto Ferreiro, alcalde de Vigo; Francisco Estepa, presidente do Compostela; Xulio 
Pedrosa Sobral, ex-vicepresidente do Pontevedra C.F. Euloxio Vázquez Pereira, pre-
sidente do Pontevedra C.F. Emitíronse un total de 21 programas, ata o 29 de setem-
bro deste ano que deixa de estar na grella da nova temporada.

A Trabe de Ouro, cultural, a partir do 13 de maio, que dirixe e presenta Víctor F. 
Freixanes, xunto coa poetisa Luísa Castro. No primeiro programa Freixanes comenta 
unha frase que sae impresa na pantalla: “San idioma galego sexa comigo, pois ó pé 
56 Por exemplo: o día 20 de febreiro, a TVG envía ós periódicos un comunicado no que indica o 
seguinte (estas notas eran enviadas en man ou por fax):
 La Televisión de Galicia informa que la película “O Portico da Gloria” no podrá emitirse, 
como estaba previsto, el 28 de Febrero, debido a deficiencias técnicas en la copia de emisión. En su 
lugar se emitirá, el ya mencionado 28 de Febrero, la película “Os Cabaleiros do Botón de Áncora”. 
La emisión de O Pórtico da Gloria se prevé, resueltos los problemas técnicos, para finales del mes 
de Marzo, dentro del ciclo “Galicia no Cine”.
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da súa capela e debaixo do seu alpendre vou facer eu esta romaría”. Xoán Manuel 
Pintos, 1852. Autor do primeiro libro galego.

Encontros, debate dirixido e presentado polo Luís Álvarez Pousa, no prime time 
dos xoves, a partir do 15 de maio. O primeiro programa estaba titulado “Do Caurel 
a Televés”. Normalmente participaban seis expertos. Nesta primeiro programa foron 
invitados: 

Xavier Alcalá, enxeñeiro de telecomunicacións. 
Ramón Bermúdez de Castro, enxeñeiro de telecomunicacións, director de 
exportacións de Televés. 
Manuel Cabezas, enxeñeiro agrónomo e xerente da cooperativa do Ri-
beiro. 
José Luís López Aranguren, catedrático de etica da Complutense. 
Daniel Pino, sociólogo. 
Xosé Carlos Torrado Vázquez, enxeñeiro industrial e subdirector xeral 
de distribución comercial de Unión Fenosa.

Máis alá, programa que da man do de Manuel Rivas buscaba estar aberto ás novas 
expresións culturais que emerxían na comunidade. Deste o 16 de maio. Emitíase a 
partir da media noite. Neste primeiro programa, xunto coa participación de artistas 
invitados, emitíronse en off as voces de: 

Álvaro Cunqueiro.  
Rafael Dieste.  
Lorenzo Varela.  
Eduardo Blanco Amor.  
Luís Seoane.  
Ramón Otero Pedrayo.  
Castelao.

A Dúas Bandas: O martes día 30 de setembro de 1986 comeza a emisión dun 
primeiro programa de debate dirixido e presentado por Manuel Fernández Areal. 
Tiña unha duración de 30 minutos tan só, e contaba con dous invitados no plató que 
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abordaban aspectos da cultura e da sociedade galega desde puntos de vista distintos. 
No primeiro espazo participaron Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, daquela conse-
lleiro de Educación Xunta de Galicia e Carlos Pajares, entón Reitor da Universidade 
Santiago, única de Galicia. Xustamente o tema que abordaron era o dilema sobre si 
manter unha soa universidade en Galicia ou constituír dúas máis como quería as ci-
dades de Coruña e Vigo.

Lúa Nova: Na nova programación de outono, a partir do 6 de outubro de 1986, 
comezou a emitirse Lua Nova, unha fórmula tipo magazine dirixido e presentado por 
Xosé Ramón Gayoso, no que se alternaban as entrevistas coas actuacións musicais. 
Pódese afirmar que foi o primeiro programa propio de Gayoso na Televisión de Gali-
cia. Tiña un rango de espazo de prime time, que se emitía os luns, cunha duración de 
90 minutos.

O seu primeiro esquema constaba dos seguintes contidos:

Actuacions: 
· Pequeña compañía Dúas cancións 
· Pedro Abelenda Tres cancións e dous contos 
· Circo Ciudad de los Muchachos de Bemposta: Número visual. 
Entrevistas: 
· Manuel Summers, director de cine e humorista. 
· José María Rúiz Mateos, empresario. 
· Maruja Neira, dona do restaurante Asesino. 
· Manolo Romero, psiquiatra.

Lareira: O mesmo luns, 6 de outubro comeza este espazo semanal de cociña ga-
lega Era un programa dirixido e presentado por Ana Puga, que contaba en cada pro-
grama con invitados distintos galegos ou relacionados con Galicia. Foi o primeiro 
programa de cociña da TVG. Era unha serie de 13 programas, elaborados por unha 
produtora allea, que durou ata o final de ano. Empezou a emitirse a partir das 20,30 
horas, pero moi pronto pasou as 20.00 horas. O último foi emitido o día 29 de de-
cembro. 
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O Mellor: desde o día 11 de outubro de 1986, comeza un programa de humor que 
supuxo unha innovación respecto ó que se viña facendo en San Marcos. Tratábase 
de “O mellor”; sesenta minutos de humor, “combate” de chistes entre dous concur-
santes, sketchs varios, sátira, parodia, espontaneidade, na hora estelar da noite dos 
sábados, dirixido e presentado por Manuel Rivas, con guión de Xosé Cermeño, reali-
zación a cargo de Manuel Abad e cabeceira con música de Os Resentidos. As novas de 
Telemellor a cargo de Eva Desarria (Luisa Veira) ou a información do tempo a cargo 
de Modesto Ciclón (Antonio Durán, Morris), co seu clásico paraugas por punteiro 
para explicar os mapas, resultaron especialmente célebres.

Gozos e sombras: serie que, sen ser un programa propio, hai que salientar a súa 
programación a partir do día 4 de abril de 1986. Era a versión televisiva da obra 
homónima do escritor ferrolán Gonzalo Torrente Ballester. Unha serie en trece capí-
tulos, dirixida en 1982 por Rafael Moreno de Alba e que pechaba o ciclo de Galicia 
no cine. Baixo a dirección do crítico cinematográfico Miguel Anxo Fernández, este 
espazo ofrecía películas de temática galega ou rodadas total ou parcialmente na co-
munidade.

A serie foi presentada en San Marcos no curso dun acto no que estiveron presentes 
os máximos responsables dos medios públicos galegos; o propio Torrente Ballester; o 
produtor e guionista, Jesús de Navascués; a actriz Rosalía Dans; o director do equipo 
de dobraxe, Antón Simón, e o autor da música, o profesor de Sobrado dos Monxes 
Nemesio García Carril. Participaron escritores e persoeiros do mundo da cultura, co 
presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Piñeiro á cabeza. A máis da galega 
Rosalía Dans, a serie contaba no seu elenco con actores xa consagrados como Ampa-
ro Rivelles, Eusebio Poncela, Charo López, Carlos Larrañaga e Manuel Galiana, entre 
outros.

A programación do ano 1986 recolle incrementos a partir de outubro, mes no 
que comeza a experimentarse a emisión continuada de mañá e tarde os sábados e 
domingos. A grella de finais de 1986, que ten un carácter esquemático dos principais 
espazos e coas horas aproximadas de emisión, tiña a seguinte imaxe gráfica:
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Publicidade

Neste ano de 1986, cun departamento de publicidade propio dependente da CRTVG, 
as tarifas de publicidade ordinaria na TVG, para anuncios de 20 segundos, oscilaba 
entre 60.000 pesetas nas horas de comezo da emisión, ata as 250.000 en horario de 
prime time, establecido nestas datas entre as 22.00 e as 23.30. Existía a posibilidade 
de fórmulas diversas de publicidade de acordo coa situación tecnolóxica do momen-
to57.

Os ingresos reais de publicidades neste ano foron de 324 millóns en lugar dos 820 
previstos nos presupostos. Un estudo destes ingresos58 leva ás seguintes conclusións:

· As tarifas por bloques establecidos pola CRTVG non eran competitivos 
no mercado publicitario galego dado o baixo nivel de audiencia rexistra-
do pola TVG neste primeiro ano de funcionamento. 
· Durante 1986 catro programas, Lua Nova, Telecinema, Ruada e O Me-
llor, acumularon a 50 por cento das emisións publicitarias.  
· As transmisións ocasionais , especialmente deportivas, absorberon 
aproximadamente o 10 por cento do total da publicidade emitida. 
· Nos programas de máxima audiencia, a emisión media de publicidade 
é de 200 a 250 segundos. 
· Nas transmisión a media sitúase entre 400 e 500 segundos. 
· O Programa especial Ano Novo concentrou o 2,5 por cento do tempo de 
publicidade emitida en todo 1986. 
· Publicidade comercial nacional: 66 por cento: Madrid 63 %, Barcelona 
37 % 
· Publicidade institucional nacional: 8 por cento 
· Publicidade comercial e institucional galega: 26 por cento

Entre os problemas detectados coa publicidade neste primeiro ano, o devandito es-

57 Unha nota do minutados de 30 de maio de 1986 indicaba: “¡Ollo! a Publicidade do espazo “Sema-
na verde de Silleda” inclúe cartóns fixos”.
58 Auditoría operativa da Compañía Radio-Televisión de Galicia. Consellería de Economía e Fa-
cenda. Intervención xeral. Xunta de Galicia. Informe final. Santiago de Compostela, 14 de abril de 
1987. Arthur Young. 
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tudo afirma que a inexistencia de produtoras de publicidade en Galicia provocaba 
que os anunciantes locais víanse obrigados a producir en Madrid ou Barcelona, cos 
incrementos de custo que isto provocaba e que ía en detrimento de realizar spots para 
a TVG. Considerábase tamén que a utilización de audímetros iría en prexuízo da TVG 
polo feito da concentración de spots en poucos programas.

Primeira convocatoria de prazas fixas en TVG

En 1986 a televisión de Galicia conta cun total aproximado de 250 traballadores con-
tratados para inicio de actividades e pendente de regularización definitiva. O director 
xeral anterior, Luís Losada, anunciara a convocatoria de concurso oposición para o 
15 de marzo de 1986. O novo director xeral, Lois Caeiro, confirmou por escrito o 
seu compromiso de manter esa convocatoria. 

O día 28 de agosto de 1986, a Dirección Xeral da CRTVG resolve convocar 156 
postos de traballo para a TVG, así como para todo o conxunto da Compañía . 

A resolución non saíu publicada no DOG59 ata o día 11 de setembro: 

RESOLUCION DA DIRECCION XERAL POLA QUE SE APROBA CON-
VOCATORIA PUBLICA PARA A PROVISION DE PRAZAS NO CADRO 
DE PERSOAL LABORAL DE TELEVISION GALICIA, S.A., CON PER-
SOAL DE CARACTER FIXO.

Unha semana máis tarde60 , o venres 16 de setembro, sae unha nova convocatoria 
de 9 prazas para completa-la anterior:

RESOLUCION DA DIRECCION XERAL DA COMPAÑIA DE RADIO TE-
LEVISION DE GALICIA, POLA QUE SE APROBA CONVOCATORIA PU-
BLICA PARA A PROVISION DE PRAZAS NO SEU CADRO DE PERSOAL 
LABORAL DE CARÁCTER FIXO.

59 DOG número 176 de 1986
60 DOG número 182 de 1986
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Abríase un período no que tódolos traballadores da TVG podían optar por unha praza 
fixa. Foi un trimestre final de ano no que se compatibilizaron os traballos habituais 
da emisora coa comparecencia nos respectivos tribunais para demostra-los méritos 
profesionais e a adecuación de cada profesional ó seu cometido. Esta convocatoria 
resolveuse en febreiro do ano seguinte.

O día 22 de decembro de 1986 a Dirección Xeral da CRTVG resolve facer a se-
gunda convocatoria de prazas fixas para a Radio Galega, que sae publicada o 15 de 
xaneiro seguinte61.

RESOLUCION DA DIRECCION XERAL DA COMPAÑIA DE RADIO-
TELEVISION DE GALICIA, POLA QUE SE APROBA CONVOCATORIA 
PUBLICA PARA A PROVISION DE PRAZAS NO CADRO DE PERSOAL 
LABORAL DE TELEVISION DE GALICIA, S.A., CON PERSOAL DE CA-
RACTER FIXO

Pero tamén está en pleno proceso de cambio a estrutura total da CRTVG. A Xunta de 
Galicia rexistra un proceso de crise, provocado por discrepancias internas en Coali-
ción Popular: o intento de forza-la dimisión do presidente, a destitución posterior 
do vicepresidente Xosé Luís Barreiro e a constitución dun novo equipo co presidente 
Fernández Albor e o nomeamento de Mariano Rajoy como vicepresidente da Xunta 
de Galicia. Coa remodelación do conxunto dos cargos da CRTVG remata o ano 1986, 
segundo de existencia da Radio Galega.

O ano 1986 remata cun especial Fin de Ano. Foi o primeiro gran espectáculo pre-
sentado por Xosé Ramón Gayoso, que estivo acompañado por Yolanda Vázquez, quen 
tamén facía a súa primeira aparición en TVG. Yolanda Vázquez tería co tempo outros 
cometidos en Televisión de Galicia, como se verá máis adiante, ata que, a partir do 
final da década dos 90, comezaría a súa carreira en televisións de ámbito nacional, 
pero sen deixar o seu vínculo coa TVG e mesmo compatibilizando presentacións nos 
dous ámbitos.

61 DOG nº 9, 15 de xaneiro de 1987 
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Programas con máis aceptación en 1986

Os primeiros datos proporcionados por EGM62 a TVG sobre a aceptación dos progra-
mas en 1986 indicaban o seguinte ranking:

Produción propia:

Programas: 
· Ruada 
· Lúa Nova 
· O mellor  
· A dúas bandas 
· A Trabe de Ouro 
Informativos: 
· Telexornal noite 
· Telexornal Mediodía Fin de Semana 
· En Xogo, nos luns

Produción allea:

· Telecinema  
· Magnum 
· Simplemente María

Audiencias de 1986

Os datos de audiencia deste primeiro ano só se poden coñecer por medio do estudios 
de EGM, un sistema de recordo de programas e cadeas vistas, moi distinto do rexis-
tros diario que puido facer más adiante Ecotel, primeira empresa de audimetría.

62 Algúns destes datos foron publicados en El Correo Gallego, 23 de abril de 1987, con datos da ola 
de EGM de outubro de 1986, resultado de 750 enquisas efectuadas entre persoas maiores de cator-
ce anos, e calculados sobre unha media de 30 minutos de atención a un programa da TVG.
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Os rexistros feitos públicos neste ano deron os seguintes datos de TVG:

· Maio de 1986: 14,1 por cento 
· Outubro de 1986: 21,8 por cento

A cota de mercado de todo o conxunto do ano foi do 19,1 por cento.

Cambio na Dirección Xeral da CRTVG e na TVG

 O día 13 de xaneiro de 1987, reuniuse o Consello de Administración da CRTVG 
en sesión extraordinaria para formaliza-la dimisión presentada o día anterior polo 
director xeral da empresa Luís Rodríguez, xusto cando se cumprían nove meses des-
de o seu nomeamento. Na mesma sesión proponse o nome do novo director xeral.

O 14 de xaneiro, a Xunta nomeou a Abilio Bernaldo de Quirós como director xeral 
da CRTVG. Era natural de Valladolid, onde nacera en 1923, pero veciño de Ponteve-
dra; licenciado en Filosofía e Letras, xornalista e funcionario do corpo técnico facul-
tativo de Turismo. Fora subdirector xeral de Turismo, da Xunta de Galicia, secretario 
xeral da Delegación do Goberno autonómico en Pontevedra e estivera tamén moi li-
gado profesionalmente ó mundo empresarial da publicidade e das relacións públicas.

Bernaldo de Quirós tomou posesión o 19 de xaneiro, nun acto celebrado na sede 
da Presidencia da Xunta de Galicia, no pazo de Raxoi. Asumiu as súas novas respon-
sabilidades co propósito de dar ós medios galegos un mellor perfil empresarial. No 
acto de toma de posesión afirmou que a honestidade, boa fe, constancia e espírito de 
entrega ó traballo ían ser os criterios reitores da súa actuación. Tamén se marcou un 
obxectivo básico: axudar a medrar e acadar a maioría de idade para os medios públi-
cos desde bases profesionais. Xustificou a etapa anterior e afirmou 

que foi necesaria e que serviu para eses momentos, pero agora estamos 
falando dun neno en proceso de crecemento e debemos plasma-las nosas 
ideas en feitos concretos.
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Na súa despedida, o director cesante Luís Rodríguez, desexoulle éxito ó seu sucesor, 
nun discurso breve: 

Porque penso que o éxito del será o éxito da Televisión e da Radio de Ga-
licia. Porque, repito o que sempre digo, se queremos que isto sexa un país 
necesitamos a radio e, sobre todo a televisión. Necesitamos que a cultu-
ral galega entre nos medios audiovisuais.

Xusto no período transición e cambio na Dirección Xeral, como quedou dito, o 15 de 
xaneiro saíu publicada no DOG a resolución dunha segunda convocatoria de prazas 
fixas na TVG máis específicas, pero comprendían 26 categorías laborais:

· 2 prazas de xefe de administración 
· 1 titulado en filoloxía Hispánica (galego.portugués) 
· 1 titulado en Medicina 
· 3 auxiliares administrativos 
· 1 titulado grado medio administrativo 
· 2 promotores comerciais 
· 1 técnico electrónico 
· 1 técnico en arquivo e documentación 
· 1 ordenanza condutor 
· 3 axudante de mantemento 
· 7 redactores 
· 1 realizador 
· 7 axudantes de realización 
· 6 operadores montadores de vídeo 
· 1 operador de télex teletipo 
· 9 operadores de cámara 
· 3 axudantes de produción 
· 3 produtores 
· 1 programador 
· 1 grafista decorador 
· 5 operadores de son 
· 2 especialistas de montaxe 
· 3 iluminadores 



Capítulo 2 97

25 anos de Televisión de Galicia

· 1 auxiliar de programación 
· 1 grafista electrónico 
· 1 maquilladora

O día 21 de xaneiro, o Director Xeral mantén a primeira reunión de traballo co 
pleno do Consello de Administración da CRTVG. Foi un primeiro contacto sen que 
abordasen os posibles cambios na dirección da Televisión de Galicia. Coincidindo 
con esta reunión, o comité de empresa da TVG e da CRTVG fai público un comunica-
do no que pide que os directivos sexan nomeados entre persoas cualificadas profesio-
nalmente, que coñecesen o medio, a realidade de Galicia e de probadas conviccións 
democráticas63. 

Nesta mesma data, o director xeral fai pública unha circular64 interna na que se anun-
cia que a empresa Arthur Young levaría a cabo unha auditoría operativa para elabo-
rar un informe sobre o funcionamento da CRTVG e á súas compañías en tódolos seus 
aspectos operativos: obxectivos, plans, sistemas de traballo, organización, e outros.

Durante quince días mantense a estrutura orgánica anterior, permanece o director da 
TVG. O director xeral non apoia nas declaracións públicas os contidos da programa-
ción65, anunciando a necesidade de cambios.

O día 5 de febreiro de 1987, Bernaldo de Quirós comunica ó consello de Admi-
nistración o cese de Xosé Luís Blanco Campaña e o nomeamento de director da TVG 
a Xerardo González Martín, ex-candidato á dirección xeral da CRTVG, xornalista, 
graduado social e ex-director de Radio Popular en Vigo e do circuíto galego da COPE.

63 La Voz de Galicia, 22. xaneiro.1987, p.59. O texto literal deste comunicado, datado o 20 de xa-
neiro, di exactamente: “Os medios de comunicación públicos galegos deben ser xestionados –hoxe 
máis que nunca- por un equipo directivo altamente profesionalizado, e de traxectoria e talante 
acordes cos principios de democracia, pluralidades, imparcialidade e compromiso coa lengua e 
cultura de Galicia, que xustificaron a súa posta en marcha.
64 Circular interna asinada polo Director Xeral para pedir a colaboración de todolos traballadores 
na realización da mesma
65 “Bernaldo de Quirós afirma que la actual programación de TVG “es chabacana y hortera”. La 
Región, 5.2.1987. No texto da información consideraba que “no hay más remedio que cambiarla. 
Estamos dando una visión incompleta de Galicia, quizá folclórica en excesa” 
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O relevo de directores produciuse ó luns seguinte, 9 de febreiro. Nas súas primeiras 
verbas González Martín subscribiu o programa empresarial de Bernaldo de Quirós e 
fixo fincapé no labor a desenvolver en canto ó fortalecemento do galego como lingua 
útil e no “activismo” que para a súa “instalación social maioritaria” cumpría facer 
desde San Marcos. O novo director definiu o medio televisivo como factor de moder-
nidade e avogou por facer un uso racional e imaxinativo dos recursos públicos postos 
ó servizo da canle autonómica.

A partir desta data comeza a reorganización da TVG:

· Pedro Revaldería Reija, que pasa desde a redacción da Radio Galega a 
facerse cargo da dirección de Informativos a partir do 25 de febreiro. 
· Ramón Varela Salgado foi nomeado xefe de Produción de TVG desde o 
1 de abril. 
· Xaime Souza Porto, desde este primeiro de abril, ocupa o cargo de di-
rector económico-administrativo.  
· María Velázquez Arroyo pasa a ser xefa do servicio de persoal coa mes-
ma data. 
· José Angel Rodero Ares foi nomeado xefe de Programas o 22 de abril. 
· Antonio Posse Peña, é contratado para xefe de enxeñería de TVG o día 
1 de maio. 
· Manuel Fernández Areal, ó deixar a xefatura de Programas, pasou a 
ser xefe do Gabinete do director xeral da CRTVG. 

Os procesos de organización interna non inflúen na marcha habitual das emisións e 
das transmisións especiais. O sábado 14 de marzo, TVG transmite desde o teatro 
García Barbón de Vigo o gran desfile de moda galega “Luada”, de gran transcenden-
cia no sector.

O novo director anuncia unha diminución nas horas de emisións semanais a partir 
do luns 6 de abril: retrasaba media hora a apertura de emisión, e durante as fins 
de semana, o retraso sería dunha hora. A suma total de redución prevista polo novo 
equipo era de case dez horas semanais. A finalidade das modificacións era potenciar 
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os Telexornais da Fin de Semana, pasando dos 10 minutos que duraban nesa data a 
30 minutos de formato normal. Tamén buscaba a nova dirección concentrar os esfor-
zos da Redacción de Informativos nos telexornais.

Os informativos estaban algo dispersos se temos en conta os medios cos 
que dispoñemos. Eliminamos unha serie de programas que facían os 
compoñentes dos Servizos Informativos e así conseguimos que a Re-
dacción, e todo o equipo, se centre nos Telexornais co cal estes gañan en 
medios humanos66.

Efectivamente, a partir do 6 de abril, os Informativos da Fin de Semana, (Telexornal 
Mediodía e Telexornal Serán), quedan unificados nun formato de 30 minutos, pero 
sen o Telexornal Noite que se emitía de luns a venres. Durante a semana, a apertura 
de emisión quedaba retrasada media hora, pasando das 12,30 ás 13,00, mentres que 
o peche do mediodía se adiantaba unha hora. Nas fins de semana, en lugar comezar 
ás 11,00 iniciaba as emisións ás 12,00 horas. Deste xeito quedaba reducida a emisión 
semanal nas dez horas previstas. Na reprodución dos minutados pode facerse a com-
paración das modificacións e reducións de horarios de emisión67:

MINUTADO CORRESPONDENTE O DOMINGO, DÍA 29 DE MARZO DE 1987
EMISION Nº 562, A

10.30 30' Mira de axuste VTR
11.00 1' Reloxio e cabeceira DR-VTR
11.01 1' Apertura e presentación DR-VTR
11.02 51' CONCERTO: "SUITS 1º e 2º de JUAN SEBASTIAN 

BACH
VTR

11.53 7' Axuste POBOS DE GALICIA VTR
12.00 30' SANTA MISA DR
12.30 90' (T.S.C.) TRANSMISIÓN BALONMAN: TEUCRO -EREITZA DR-U.M.
14.00 29' SETE DIAS VTR
14.29 1' Reloxio DR
14.30 10' MEDIODÍA INFORMATIVO DR-VTR

66 Declaracións de Gerardo González a La Región, sábado 4 de abril de 1987, p.17
67 A reprodución que se pon aquí é exacta ó orixinal só das horas indicadas. O número de emisión 
557, que figura na segunda escaleta é un erro, porque é menor cá do mes anterior. Debía ser o 575. 
Na última figura tamén o número 550 cando debía ser 570.
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MINUTADO CORRESPONDENTE O DOMINGO, DÍA 12 DE ABRIL DE 1987
EMISION Nº 557, A

11.30 30' Mira de axuste VTR
12.00 1' Reloxio e cabeceira DR-VTR
12.01 1' BOAS TARDES DR
12.02 30' SANTA MISA DR
12.32 60' (TSC) PALCO DA MUSICA: "BANDA MUNICIPAL DE SAN-

TIAGO"
VTR

13.32 53' CALIDADE DE VIDA DO FUTURO Cap 9 VTR
14.25 4' PROMICIÓNS: "CINE DE SOBREMESA": "GIPSY", 

"BUCK ROGERS" 
 

 Cap. 34 "CINCINATI" Cap. 1, HISTORIAS DE HOSPI-
TAL" Cap. 27

VTR

14.29 1' Reloxio DR
14.30 30' MEDIODÍA INFORMATIVO DR-VTR

MINUTADO CORRESPONDENTE O VENRES, DÍA 3 DE ABRIL DE 1987
EMISION Nº 567, A e B

12.30 30' Mira de axuste VTR
13.00 1' Reloxio e cabeceira DR-VTR
13.01 1' BOAS TARDES DR
13.02 10' ALMANAQUE VTR
13.12 28' OUTRA VOLTA: EN XOGO VTR
13.40 40' A AVENTURA DE VIVIR VTR
14.10 16' DEBUXOS ANIMADOS  VTR
 (11') O PEQUEÑO AZUL VTR
 (5') O GORDO E O FRACO VTR
14.26 3' PROMOCIÓNS: "SERIES NOVAS" E "SESIÓN CON-

TINUA VERSIÓN ORIXINAL 
VTR

14.29 1' "ANA Y LOS LOBOS"  DR
14.30 35' Reloxio  DR-VTR

TELEXORNAL MEDIODÍA

MINUTADO CORRESPONDENTE O LUNS, DÍA 6 DE ABRIL DE 1987
EMISION Nº 550, A e B

13.00 30' Mira de axuste VTR
13.30 1' Reloxio e cabeceira DR-VTR
13.31 1' BOAS TARDES DR
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13.32 2' ADIANTO TX DR
13.34 30' ENTRE NOS DR
14.04 1' Publicidade (Bloque 1E) VTR
14.05 23' A TERRA Nº 65 VTR
  Intermedio (14,15) Publicidade (Bloque Intermedio A TE-

RRA)
VTR

14.28 1' Publicidade (Bloque 1D) VTR
14.29 1' Reloxio DR
14.30 30' TELEXORNAL MEDIODÍA DR-VTR

A redución nos días da semana faise a conta de eliminar o espazo Outra volta no 
que se reemitían programas do día anterior e poñendo no seu lugar Entre Nos, que 
se emitía na sobremesa con 60 minutos e tamén quedaba reducido a 30.

O día 21 de abril de 1987, o Consello de Administración da CRTVG aproba a nova 
estrutura orgánica da Compañía e da Televisión de Galicia. O día seguinte, 22 de 
abril, o director xeral publica a resolución da execución de acordo do Consello. 

Antes de que quedara completado o organigrama, a finais de abril, os medios de co-
municación68 publican informacións nas que se constata unha falta de entendemento 
entre o novo director da Televisión de Galicia e o Director Xeral. As razóns dos des-
acordos producíronse pola designación de novos cargos que afectaban as competen-
cias da dirección da TVG, sen contar coa opinión do novo director.

Esta reorganización da CRTVG e a TVG respondía ó proceso de racionalización da 
empresa, iniciado polo novo equipo e como consecuencia da auditoría operativa en-
cargada pola Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia xa citada69. 

O propio director xeral xustificaba a necesidade desta reorganización70: 

Como ya he dicho, la Televisión de Galicia, aunque con una intención 

68 La Voz de Galicia( p.62) e Faro de Vigo (p. 22) de 28 de abril de 1987
69 Ver nota 2 deste capítulo.
70 Información moi completa sobre a reorganización da TVG en El Correo Gallego 27 de abril de 
1987, última páxina.
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loable, se creó sin un periodo de gestación empresarial suficiente. Nació 
el niño y ahora ha habido que llevarlo a la incubadora. La base de mi 
plan no es más que lograr que esta gran empresa tenga una estructura 
moderna y eficaz..... 
Otro defecto inicial de TVG es que fue concebida como una fotocopia 
reducida de Televisión Española y son incomparables: Televisión de 
Galicia es comparable a otras emisoras autonómicas y europeas de su 
tamaño.

Con estas premisas, Televisión de Galicia pasou a contar cun departamento de pro-
dución, encargado de elaborar el plan anual y “auténtica fábrica de programas; un 
departamento de programación/emisións, responsable da grella de programación 
semanal, así como do control artístico e de aproveitamento de presupostos; o depar-
tamento de Informativos que xa viña existindo igual e un departamento de enxeñe-
ría, que, entre outras cousas, supervisaba a calidade técnica. O organigrama quedaba 
completado con servizos de persoal, de administración e xerais. 

Novo cambio na dirección da TVG

Esta reorganización e algunas presións políticas sobre organización da Redacción 
foron o detonante da dimisión do director da TVG, Xerardo González Martín, quen 
presentou a súa renuncia o día 6 de maio nunha carta pública71, na que explicaba as 
razóns empresariais que lle moveron a tomar esta decisión, que se poden resumir 
nestes parágrafos72:

En tres meses en esta dirección, he sentido una tutela de esa Dirección 
General que se traduce en hechos tales como: 
Elaboración de un nuevo catálogo de personal de TVG al que soy ajeno. 
Nombramientos de directivos y jefes de servicio sin tener en cuenta el 
artículo 10 de los Estatutos Sociales de TVG, S.A. que requieren mi pro-
puesta previa.

71 El Correo Gallego, xoves 7 de maio de 1987, Galicia, p. 16
72 Na mesma carta poden verse algunhas denuncias destas inxerencias políticas. Explica tamén polo 
miúdo algúns casos de nomeamentos cos que non estaba de acordo.
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Ó día seguinte, 7 de maio de 1987, reuniuse o consello de administración da CRTVG 
para apoiar as accións do director xeral de acepta-la dimisión de Xerardo González 
Martín e o pase de Xerardo Rodríguez da dirección da Radio Autonómica á dirección 
da Televisión de Galicia. Quedaba así resolta a crise e consolidados os nomeamentos 
de cargos orgánicos da TVG.

Xerardo Rodríguez, natural de Cudeiro, Ourense, tiña 43 anos. Comezara a súa labor 
periodística no “Diario de Pontevedra”; foi delegado de El Correo Gallego en Ouren-
se; directivo de “La Voz del Miño”, Radio Popular de San Sebastián, Radio Popular de 
Vigo e por último, en Radio Noroeste onde era director xeral antes de pasar á Radio 
Autonómica.

Segundo o propio Bernaldo de Quirós, a designación de Xerardo Rodríguez para di-
rector da TVG debe interpretarse como a vontade de continuar na liña de profesiona-
lización e xestión empresarial dos medios de comunicación públicos de Galicia.

O Consello de Administración apoiou os cambios nun comunicado feito público des-
pois da reunión do día 773, no que se expresa do seguinte xeito nos primeiros pará-
grafos:

A Consello de Administración da Compañía Radio-Televisión de Galicia, 
ante a situación xerada pola dimisión do ata hoxe director da Televisión 
de Galicia, don Gerardo González Martín, e as distintas reaccións pro-
vocadas por esta, considera imprescindible comunicar con firmeza e por 
unanimidade o que segue: 
1º Este Consello reitera con toda rotundidade o seu firme apoio ó direc-
tor xeral don Abilio Bernaldo de Quirós e ó seu programa de actuación 
á fronte dun grupo de profesionais integro e de ampla capacidade, pro-
grama sumido en todo momento por este Consello de Administración e 
mais por todo o equipo de dirección desta Compañía e as súas socieda-
des.

73 Texto íntegro publicado por El Correo Gallego, venres 8 de maio de 1987, p.45
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Programación primavera- verán de 1987

O equipo de Xerardo Rodríguez comezou a preparar unha nova programación e case 
ó mes de empezar, o día 26 de xuño, fai unha presentación pública das ofertas para 
o verán de 1987. A dirección Xeral da CRTVG aproveitou o acto para presentar o 
novo equipo directivo que comezaba a traballar despois da crise de abril-maio. Ber-
naldo de Quirós anuncia a apertura de novas unidades informativas e Antonio Pos-
se, a instalacións de enlaces fixos que permitan transmitir en directo desde calquera 
punto xeográfico de Galicia.

Nesta primeira etapa mantense o recorte de emisión comezado en abril a aínda se 
retrasa unha hora o comezo da emisión dos sábados. En canto a contidos, o director 
da TVG salienta o traballo en equipo que se está a realizar e a ilusión con que se pre-
paran os novos programas:

Galicia inédita, xa desde o 30 de xuño, programa composto por pequenos re-
portaxes coproducido con Galaxia, que tentaban descubrir aspectos descoñecidos da 
realidade galega. Con guións do xornalista Benxamín Vázquez. Se volveu a reemitir 
noutras programación de 1988 e 1989.

Verán Verán. Desde o 4 de xullo. Un espazo semanal para os sábados do verán, li-
xeiro, realizado por Xaime Fandiño ou por Segundo Martín nalgúns casos. O director 
foi o xornalista por Xavier Vaz. Contaba coa colaboración do tamén xornalista Anto-
nio Blanco e o actor Manuel Manquiña, entre outros. Nos guións participaban Cachi 
Villanueva, María Rodríguez, Xaime Fandiño e Xavier Vaz. Tan so se emitiu durante 
os meses de xullo e agosto. O derredeiro programa emitiuse o sábado 29 de agosto. 

Xente nosa, un programa de entrevistas que comezou o domingo 5 de xullo. 
Estaba dirixido e presentado polo xornalista Xosé María García Palmeiro, da cadena 
COPE en Vigo, contratado para este espazo. Foron entrevistas a personaxes coñe-
cidos de Galicia, desde o Cardenal Rouco Varela ata Alfredo Conde, ou dese María 
Casares á poetisa Luísa Castro.
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Campeóns: a partir do día 6 de xullo, comezou este espazo deportivo dirixido e 
presentado por Manuel Pampín. Era un programa no que traba a fondo algún aspecto 
deportivo de actualidade. Deixa de emitirse na programación de temporada seguinte.

A mellor televisión do mundo: Un programa para o as noites do xoves que co-
meza o 23 de xullo, dirixido guionizado e realizado por Manuel Abad. Ofrecía un 
panorama do mellor que se estaba a facer nas televisións do mundo. Polo tanto, es-
taba baseado en reportaxes ou programas das televisións doutros países. En cada 
emisión participaba na presentación persoas distintas do mundo do audiovisual: no 
primeiro foi Ana Cermeño; o segundo contou coa participación de Carmen Rábade; 
e no terceiro, dedicado a un programa da BBC sobre John Lennon colaboraron Ana 
Pujalte e Enma Caneiro.

Venres show, musical que comeza a emitirse o 31 de xullo desde a sala Nova 
Olimpia, de Vigo, con dirección do xornalista vigués Pedro Pablo Gutiérrez, e reali-
zación de Rubén García Loureda. A presentación estivo a cargo de Begoña Fontenla, 
que como quedou indicado, comezara copresentando o programa universitario “Aula 
2001”. Tamén presentaba Esteban Plaza.

No primeiro programa actuaron como artistas:

· Paloma San Basilio. 
· Los Rebeldes. 
· Juan Tamariz. 
· Diango. 
· Eloy Arenas. 
Foron entrevistados: 
· Manuel Soto (alcalde de Vigo). 
· Xosé Luís Rivadulla (presidente do Celta). 
· José Martinez Torea (presidente Xunta Porto Vigo). 
· Xosé Luís Ribera Mallo (alcalde Vilagarcía de Arousa). 
· Rafael Alonso (pintor). 
· Paco Valladares (actor)
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Conmemoración do segundo ano da TVG

Na noite do 24 de xullo, transmitírase tamén a Gala do II Aniversario da Tele-
visión de Galicia, que incluía a transmisión dos fogos do Apóstolo desde a praza do 
Obradoiro. Foi un alarde de técnica con conexións desde distintos lugares: no estu-
dio de San Marcos estaba Pepe Domingo Castaño como antigo presentador da TVG; 
desde a praza do Obradoiro presentaba Xosé Manuel Maseda o ambiente e os actos 
festivos do Patrón; no pavillón de deportes de A Coruña entraban en emisión para 
presentar o espectáculo Xosé Ramón Gayoso e Yolanda Vázquez.

Ó día seguinte, 25 de xullo de 1987, festividade do Señor Santiago, emitíronse dous 
especiais con gravacións feitas en distintos e espléndidos lugares e paraxes naturais 
da comunidade: 

 · “Galicia, miña nai dos dous mares”, de Juan Pardo. 
· Especial do Ballet Rey de Viana recreando tradicións, romarías e es-
tampas mariñeiras cheas de dramatismo e beleza.

Primeira volta ciclista a Galicia

Como acontecemento deportivo de importancia para demostrar a capacidade técnica 
da Televisión de Galicia, transmitiuse en directo a Primeira Volta Ciclista á Galicia. 
Comezou o sábado 22 de agosto de 1987, coa participación de case setenta profe-
sionais da TVG: cámaras, técnicos de son, reporteiros, encargados de enlaces, técni-
cos de rede, xornalistas de deportes. O espectáculo deportivo constaba dunha etapa 
prólogo, cinco etapas, da cales a cuarta estaba dividida en dous sectores. O total de 
percorrido eran preto de 1000 kilómetros. Competiron 105 ciclistas, entre os que 
estaban Perico Delgado, Indurain, Cabestany, Álvaro Pino, Echave, Belda, Fuerte, 
Cubino e Gastón.
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Programación de outono de 1987

A partir de outubro comeza a programación que se pode considerar propia do novo 
equipo directivo, que xa contara con tempo para planificar e producir de acordo co 
seu proxecto.

Estas nova programación preséntase publicamente o día 9 de outubro de 1987. Era 
unha grella de emisións cos seguintes obxectivos como horizonte: 

· Buscar públicos máis amplos;  
· Captar novas audiencia;  
· Lograr un equilibrio entre programas populares e minoritarios;  
· Reforzar a produción propia;  
· Chegar ós telespectadores con ofertas variadas de programas de entre-
temento, aínda que sen esquecer as finalidades culturais e institucionais 
que xustificaban a propia existencia da canle autonómica.

Con dezaoito programas de produción propia –once deles, novos- colocábase nun 70 
por cento a proporción de espazos producidos en San Marcos. En xeral, a grella de 
programación en canto a horarios e distribución de espazos era moi semellante á de 
finais de 1986. Adiantábase unha hora o comezo da emisión na mañá, pero pechaba 
unha hora antes na sobremesa.

As novidades daquela grella foron as seguintes:

Bazar fin de semana: Unha revista de ocio que comeza a emitirse no mediodía 
dos sábados, desde o 17 de outubro, dirixida por Antonio Simón e presentada por 
Yolanda González. O obxectivo era suxerir diferentes xeitos de pasar o tempo libre 
a persoas de tódalas idades: viaxes, cine, festas, espectáculos, libros, xogos de mesa. 

A ver que vai ser isto, adianto en clave de humor da programación semanal de 
TVG, tamén a partir do sábado 17 de outubro, ás 18.00 horas, con guión e dirección 
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Xesús (Chichi) Campos, que ofrecía as disparatadas presentacións de Antonio Duràn 
(Morris) e Manuel Manquiña.

Viva o domingo, programa “ómnibus” para a tarde dominical, a partir do 18 de 
outubro, dirixido e presentado por Fidel Fernán, e con realización de Henrique Ba-
net. Comezou con tres horas e media continuadas en directo, desde ás 15,30 ás 19.00 
horas, con espazos de produción propia (concursos, música, humor, horóscopos e 
noticiario “do corazón”), debuxos animados, series e película, e especial e lóxica rele-
vancia para a información deportiva.

Visións, espazo cultural , desde o 19 de outubro de 1987, dirixido por Xosé An-
tonio Perozo. Media hora semanal, de luns a venres, estruturado en catro microespa-
zos, polos que foron pasando tódolos temas que, ó fío da actualidade, constituían a 
realidade cultural galega: arte, cine, arquitectura, teatro, literatura, etnografía, mú-
sica, patrimonio artístico.

Contrafío, programa de debate desde o 20 de outubro, dirixido e presentado ini-
cialmente –nas seis primeiras emisións- pola xornalista da Radio Galega Amelia Gar-
cía. O programa estaría en antena ata metade de xuño de 1990, aínda que á respon-
sable primeira lle sucederon máis adiante os tamén xornalistas Xosé María García 
Palmeiro, desde o 1 de decembro, e Luís Menéndez , a partir do 13 de marzo de 1990. 

A tumba aberta, un espazo para a mocidade que comezou o 19 de outubro, ba-
seado en concursos, viaxes, cámara oculta, comics, cine e video; “unha colaxe áxil e 
divertida”con Xaime Fandiño como director e realizador; Alberto Comesaña como 
presentador, Montse Besada na producción, e nomes como Miguelanxo Prado e o 
malogrado Antonio Blanco Rodríguez no elenco de colaboradores. Foi este o primei-
ro traballo de Xaime Fandiño como realizador de Programas, que abandonaba así 
ós Informativos para adentrarse no mundo musical xuvenil que xa coñecía desde os 
seus tempos como guitarrista en varios conxuntos de Vigo.

O veciño do xoves, tertulia magazine, que comezou o día 5 de novembro. Era 
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una conversa amigable e musical con Xosé Ramón Gayoso no suposto salón do seu 
apartamento. Con realización a cargo de Rubén García Loureda, por el desfilaron os 
máis diversos invitados para charlar e, de paso, escoitar as versións de destacados 
intérpretes musicais. 

Tres por catro, concurso musical na mañá dos sábados, que iniciou as súa emisión 
o 21 de novembro. Certame artístico para grupos de pop-rock e cantantes solis-
tas, dos que logo de sucesivas eliminatorias (das catro cancións de temática libre 
dúas polo menos debían ser interpretadas en lingua galega), saíron vinte finalistas e 
dous gañadores (grupo e solista), con premio dun millón de pesetas para cada un dos 
vencedores. Alberto Gondar e María González Costas eran os presentadores e inter-
pretaban pezas diversas; normalmente, temas estándares de música internacional 
traducidos ó galego e arranxadas de forma diferente a como daquela se estaba afeito 
a escoitar.

Amigos, programa infantil dirixido por Manuel Pombal, un home con ampla traxec-
toria no mundo do teatro infantil. Este xa comezou a principios de 1988, o 13 de 
xaneiro. Metade produción allea, metade produción propia, esta última estivo cons-
tituída polas historias de O campo de atrás, un recuncho verde rodeado de altos 
edificios onde cada vez que tentaban entrar as escavadoras se producían estraños fe-
nómenos. Os nenos non parecen crer nada desas historias e alí xogan e viven as máis 
diversas aventuras. O espazo contaba na súa nómina con nomes hoxe de recoñecida 
sona, como Cándido Pazó (guionista), Mabel Rivera, Gonzalo Uriarte (actores do di-
vertidos episodios), e Xosé Manuel Conde, no papel do fantástico profesor Lampan-
tín. A realización estaba a cargo de Xosé Luis Piñeiro.

A grella que recolle desta nova programación, na que aínda existe un parón das emi-
sión a primeiras horas de tarde ten a seguinte representación gráfica xeral:
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hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
11.00  

  Concerto
 

Santa Misa
12.00 Adianto Telexornal

Deportes
 

Entre Nos Serie
 13.00

 
Serie

Documental
14.00 Parlamento Sky

 Telexornal mediodía
15.00 Deportes 

 
 Telecinema/ Telenovela

Serie

Viva o 
Domingo

16.00  
 Despedida Infantil

17.00

(sen emisión)

 
  

18.00 Que vai 
ser…

 
Deportes19.00  Adianto Telexornal

Cine de 
domingo Infantil

20.00 Cultural Serie
 Documental  En Xogo

21.00 Telexornal Serán
 Agora Xente nosa Serie

22.00  Cine
 
 

Serie Outra Xeira
 Veciño do 

Xoves
Venres 
Show  Telecinema En Xogo

 
 Debate Versión 

Orixinal23.00
 A Tumba 

aberta
 

A mellor 
televisión Serie

00.00 Telexornal Despedida
Boxeo Telexornal Relixioso  Telexornal

01.00
 Despedida

En setembro de 1987 faise efectiva unha moción de censura que cambia o gober-
no de Xunta de Galicia. A partir dese momento son tres partidos os que integran o 
executivo autonómico. Fernando González Laxe pasa a ser presidente e os medios 
públicos de comunicación quedan integrados organicamente na Consellería de Pre-
sidencia, baixo a responsabilidade de Pablo González Mariñas. Mantense o equipo 
directivo da CRTVG. Só hai algunhas modificacións internas: o 2 de novembro 
Manuel Villanueva de Castro (Cachi Villanueva) pasa da Radio Galega e da colabora-
ción en TVG a ser xefe de Emisións de Televisión de Galicia, baixo a dependencia do 
Director de Programas, José Ángel Rodero.
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A catástrofe do Casón

Antes de rematar o ano, o 5 de decembro de 1987, ás seis horas, o buque de ban-
deira panameña Casón, cargado con mercadorías perigosas, procedente de Holanda 
e con destino a Shanghai, de 25.000 toneladas e 200 metros de eslora, enviou sinais 
de socorro a 25 millas da costa, o ter rexistrado un incendio nas súas adegas. 

A partir dese día comezou toda una tarefa informativa para a TVG que amosaría a ca-
pacidade de emitir en directo durante varios días: situación do buque, intranquilida-
de da zona, previsións oficiais, explosións da carga, evacuación e vida dos evacuados, 
que se prolongaría durante dez días. 

Foi unha tarefa informativa que recibiu o recoñecemento oficial da Conselleria de 
Presidencia o día 14 de decembro, a través do Director Xeral de Medios de Comu-
nicación e como responsable da Comisión de Protección Civil de Galicia:

O conselleiro da Presidencia e Administración Pública da Xunta de Ga-
licia, en nome propio e na representación que ostenta, exprésalle o seu 
agradecemento e consideración pola colaboración e eficacia dos seus 
Servicios Informativos con motivo do sinistro de buque Casón. Pablo 
González Mariñas.

Benvido 88

O ano 1987 remata coa Gala de Fin de Ano, Benvido 88, desde o Hotel Finisterre de 
A Coruña. Era un espectáculo gravado con anterioridade, entre outras razóns porque 
se realizaron gravacións nas salas de festas Tropicana da Habana e Scala-Rio de Bra-
sil. As badaladas emitidas para as 12 da noite foron gravadas na igrexa da Peregrina 
en Pontevedra. Foi unha gala presentada por Eva Veiga, realizada por Fernando Na-
varrete con producción de Hilario Pino. 

No Benvido 88 actuaron entre outros artistas daquela época: Os Satélites; Vicky La-
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rraz; Bigote Arrocet; Acuarela; Gabinete Caligari; Rocío Dúrcal; José Luís Moreno 
cos seus monecos; Francisco; Mari Trini; Ballet “Entre Amigos”; Juan Pardo; Club 
Naval; Manuela e Miguel; Show Tropicana de Cuba; Semen-Up; Julia Clerk; Mª José 
Santiago; Manuel Sirera; Lobo Diarte; Espectáculo Scala-Río; La Década Prodigiosa.; 
Paula Molina; Cantores de Híspalis; Paolo Salvatore; Barón Rojo; Mocedades; Paz 
Martín; Manolo de Vega; Nacha Pop.

Foron entrevistados ou desexaron bo aninovo: Blanco Villar; Carlos Casares; Xosé 
Casal, labrego; Matilde González, ATS; Xosé Manuel Casabella, arquitecto; Moncho 
Borrajo; Xosé Carballo, mariño; Rosario Ramos, telefonista; Rappel; Xosé Luís Gar-
cía, soldado; Florentino, deseñador de moda.

Este espectáculo foi posible porque o día 15 de decembro, Xerardo Rodríguez por 
TVG e Ismael González polo Instituto Cubano de Radio e Televisión, entidade res-
ponsable das tres canles cubanas, asinaron na Habana un convenio de colaboración 
e intercambio de programas, cunha vixencia de dous anos. A entidade cubana com-
prometíase a intercambiar o programa Venres Show. Tamén fora posible porque 
mantiña convenios de colaboración coa cadea O Globo de Brasil, ca Canal 7 de Bos 
Aires e con Venevisión en Venezuela

O último anuncio do ano 1987 foi “O Cuponazo” da Once, cunha duración de 70 se-
gundos. O custo foi de 3,5 millóns de pesetas

Segunda resolución de prazas fixas

Durante este ano foron producíndose procesos de regularización de postos de traba-
llo dentro da TVG, que non se viron afectados polos movementos políticos. Así o 2 de 
outubro de 1987, o Diario Oficial de Galicia74 do día publica a

RESOLUCION POLA QUE SE FAI PUBLICA A PROPOSTA DE ADXU-
74 Diario Oficial de Galicia, Nº 190, venres, 2 de outubro de 1987, p.3990. como curiosidade pode 
indicarse que nesta convocatoria acadou a praza fixa de titulado de grao medio José Angel Quinta-
nilla Louzao, quen anos máis tarde sería director da TVG, desde 1996 ata 2005. 
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DICACION DE PRAZAS FORMULADA POLOS TRIBUNAIS QUE XUL-
GARON OS CONCURSOS DE MERITOS PARA CUBRIR PRAZAS DE 
PERSOAL LABORAL CON CARACTER FIXO NA COMPAÑIA DE RA-
DIO--TELEVISION GALICIA, S.A. E TELEVISION DE GALICIA, S.A., 
CONVOCADOS POR SENDAS RESOLUCIONS DESTA DIRECCION 
XERAL TODAS ELAS DO 22 DE DECEMBRO DE 1986 D.O.G. DO 15 DE 
XANEIRO DE 1987.

O día 29 de outubro, o novo responsable de Medios de Comunicación, Manuel 
Gens Montes e o seu equipo reúnense coa dirección da CRTVG, coa finalidade de 
amplia-la rede de cobertura de emisión da Televisión. Esta reunión supoñía un novo 
impulso á consolidación da cobertura dos medios públicos.

A finais de ano, o 2 de decembro de 1987, o director Xeral da CRTVG fai a presen-
tación pública dos presupostos da Televisión para o seguinte ano de 1988, que supe-
raban por pouco os 4.000 millóns de pesetas, pero case prevían duplica-los ingresos 
por publicidade. O presidente do consello de Administración Diego Murillo conside-
rou que non eran os presupostos ideais pero que si eran rigorosos e axeitados para 
esta novoa etapa. Asegurou tamén que se marcaban como obxectivos unha televisión 
mellor e con máis audiencia, e con máis ingresos por publicidade.

O director Xeral, Bernaldo de Quirós considerou que estes presupostos eran axeita-
dos ós obxectivos marcado para 1988: aumento da produción propia e aumento da 
audiencia. Considerou tamén que estaban de acordo co que Galicia se podía permitir. 
Anunciou a previsión da Dirección Xeral de Medios da Xunta de Galicia de seguir 
ampliando a cobertura técnica do medio (a rede) para, no menor prazo posible, poder 
acada-lo ideal 100% de cobertura.

Resultados de 1987

O remate de 1987, nas dúas partidas máis importantes como son os ingresos por 
publicidade e os índices de audiencia, rexistrábanse resultados que indicaban unha 
consolidación e incremento da TVG como medio de comunicación seguido pola po-
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boación galega.

As tarifas oficiais de publicidade en abril de 1987 oscilaban entre as 60.000 pesetas 
na hora de apertura de emisión, ata as 250.000 pesetas nas horas de máxima audien-
cia, entre as 22 e as 23 horas. 

Ingresos por publicidade

Para o ano 1987 a TVG contaba cos seguintes presupostos:

Montante total en miles Subvención Xunta Ingresos75

3.284.288 2.275.968 734.300

O resultado final foi o seguinte:

Ingresos reais Déficit
520.000 214.300

Con respecto ó ano anterior, supoñía un incremento de 200 millóns de pesetas de 
ingresos por publicidade, aínda que non se chegara ós previstos inicialmente.

Durante este ano o número de anunciantes foi de 150, dos que 88 foron anunciantes 
na TVG por primeira vez. En comparación estas cifras representan un 33 por cento 
máis de anunciantes có ano anterior. Os sectores máis anunciados da Televisión de 
Galicia foron alimentación, bebidas, cultura e ocio76. Os programas preferidos polos 
anunciantes77 nestes primeiros pasos da TVG eran Venres Show, O Veciño do Xoves 
e Viva o Domingo. 

75 Ingresos conxuntos de Publicidade (700), accesorios (33,8) e financeiros (0,5).
76 Información ofrecida polo director xeral ó Consello de Administración. La Voz de Galicia, 11 de 
febreiro de 1988, p.70.
77 Información facilitada á prensa por José Antonio Suances, director comercial da TVG. Faro de 
Vigo 16 de decembro de 1987, p.20
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Desde o inicio das emisións, en 1985, ata 1987, a TVG tivo un contrato de comisión 
en exclusiva coa axencia Lalínde Irabas e Asociados, con sede en Madrid. A pesar 
desta exclusividade, a TVG podía contratar publicidade de xeito unilateral. Dende o 
ano 1987 ata 1989, a exclusiva da publicidade da pasa a ser xestionada por Publicitas 
(empresa establecida en Barcelona e Madrid). Neste novo contrato, a axencia exerce 
o control total da programación publicitaria da TVG78.

Audiencias

Como quedou indicado antes, no ano 1987 aínda non existían sistemas de medición 
de audiencia de frecuencia diaria que puidesen ser fiables en España79. Esta fiabilida-
de ía tardar en chegar para as televisións autonómicas pola distribución dos audíme-
tros en cada Comunidade Autónoma. Por esta razón, tan só poden terse en conta os 
datos de EGM, que ofrecen as audiencias acumuladas de todo o ano.

Os rexistros de EGM de audiencias acumulada só longo de todo 1987, da para TVG 
un 20,5 por cento. Isto quere dicir que unha quinta parte dos telespectadores galegos 
vían nalgún momento do día Televisión de Galicia neste segundo ano de vida. Sen 
embargo, a cota de mercado real baixou neste ano ó 10,3 por cento. Loxicamente, 
aínda estaba moi lonxe dos niveis do primeiro canal de TVE. 

No gráfico seguinte queda representada a diferenza entre a cadea estatal e a galega, 
tomando valores de audiencias medias, é dicir, tomando como referencia o total dos 
habitantes de Galicia, nos aqueles que están a ver a televisión nese momento.

78 Libro Blanco do Audiovisual Galego (xullo 2005), capítulo 5, p.46
79 A primeira empresa de audimetría, Ecotel, so estivo en condicións de proporcionar información 
sistemática para o conxunto de España, sobre un panel de 800 fogares, en outubro de 1987, Aínda 
así, ata xuño de 1988 ningunha axencia de publicidade decide aceptar os datos ofrecidos por este 
novo sistema.
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As audiencias amosan que durante 1987 o día no que acumulaba máis atencións dos 
espectadores era o martes, aínda que con pouca diferenza co resto dos días:
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Outro indicador que proporciona nesas datas o EGM era a porcentaxe de amas de 
casa que seguían a TVG en cada provincia galega durante todo o 1987. Amósase que 
na audiencia da Televisión de Galicia había máis proporción de amas de casa que na 
audiencia do conxunto da televisión en Galicia. Esta proporción era maior nas pro-
vincias más poboadas como A Coruña e Pontevedra:

 Provincia % de TVG % de toda a TV en Galicia
A Coruña 45 28
Lugo 10 14,8
Ourense 14,9 20,9
Pontevedra 28,4 22,4
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1988: programación continuada ó mediodía 

Desde comezo de 1988, está cuestionada a permanencia de Abilio Bernaldo de Quirós 
na dirección xeral da CRTVG. Existen constantes informacións sobre a intención da 
nova Xunta de Galicia de nomear outro responsable do Ente80. Na CRTVG non exis-
te sensación de cambio, se están a desenvolver os presupostos deste ano, e o propio 
Bernardo de Quirós anuncia o desexo de chagar ó 50 por cento de financiamento da 
TVG por medio de publicidade e venda de produtos no prazo de cinco anos, así como 
lograr unha cobertura da TVG do 78 por cento do territorio de Galicia, ademais de 
concluír un plan informático de toda a compañía non prazo de tres anos.

Nos primeiros meses deste ano estase levando a cabo unha gran actividade política e 
técnica para conseguir ampliar a cobertura de difusión da TVG. Os responsables da 
Xunta e da CRTVG tentan chegar a acordos con RTVE para a utilización conxunta 
dos emisores e repetidores no territorio galego, pero non parecía posible este acordo 
polas condicións que se pretendían poñer á TVG. Ademais, o Ente Público Nacional 
pedía a colaboración das institucións galega para incrementar o número de torretas.

O 19 de abril de 1988, o Ministerio de Relacións coa Cortes informa por escrito81 
da resposta enviada pola directora xeral de RTVE: 

80 Diario de Galicia, 6.5.1988, p.4. Ver tamén El Correo Gallego destas datas. Ata o día anterior da 
súa ratificación, en outubro deste ano, afirmábase que ía ser cesado: Faro de Vigo 26 de outubro de 
1988.
81 Resposta por escrito á pregunta formulada polo deputado Alberto Durán Núñez, do grupo Par-
lamentario Coalición Popular, con data 18 de abril, pero con rexistro de entrada de 19 de abril de 
1988
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El Ente público RTVE es plenamente consciente de la convivencia técnica 
y económica de compartir los emplazamientos e infraestructuras bási-
cas de las instalaciones de difusión de los programas de televisión. Por 
ello, permitiría la utilización de dichas infraestructuras en los centros 
de su Red de Difusión, actualmente en funcionamiento en Galicia, para 
la instalación de reemisores de la TVG, “en las condiciones técnicas y de 
explotación que se estableciesen.

Se afirmaba igualmente en este documento que 

En las reuniones de la Comisión Mixta RTVE-CRTVG82 constituida e 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Tercer Canal y Decreto de Conce-
sión del canal autonómico en Galicia, se comunicó a los representantes 
de la CRTVG y al de la Xunta de Galicia el ofrecimiento anteriormente 
expuesto, de la colaboración de RTVE para compartir infraestructuras 
de los reemisores. Has el momento, dicho ofrecimiento no ha sido acep-
tado.

Desde días antes, RTVE presentaba escritos para acordos de colaboración coas depu-
tacións galegas para a instalación de infraestruturas propias de Ente público nacio-
nal que despois servirían para ofrecer a colaboración coa TVG83. Era un plan trienal 
1988-1990.

Dentro do mesmo ambiente de pulo á cobertura da TVG, O día 29 de maio infor-
mase oficialmente do comezo das obras de construción da torre de comunicacións da 
CRTVG, que serviría de centro nodal de emisións da TVG. Coa información, distri-
búese á prensa o gráfico do proxecto que se reproduce aquí.

O proxecto estaba a cargo dos presupostos da Dirección Xeral de Medios de Comuni-
cación da Xunta de Galicia, que nestas datas estaba baixo a responsabilidade de Ma-
nuel Gens. A súa altura era de preto de cincuenta metros, cunha construción adxunta 

82 No orixinal do documento poñen en tódolos casos as siglas CGRTV. 
83 Proposta do Director Técnico de RTVE, Gabriel Barrasa Fernández, á Deputación de A Coruña,  
con data 11 de abril de 1988.
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onde se instalarían os equipos de radio enlace. A finalidade desta torre era a instala-
ción das parábolas necesarias para a futura rede de enlaces, que permitiría conectar 
o centro de produción de programas de San Marcos cos centros emisores da rede de 
difusión. O presuposto de construción era de 35 millóns de pesetas e o equipamento 
total suporía unha inversión de 339 millóns de pesetas, ou algo máis de 2 millóns de 
euros. 

O proxecto fora elaborado pola empresa Coratel, deseñada polo arquitecto Fernando 
Pardo, e quedara aprobado en outubro de 1987, pouco tempo despois de formarse o 
goberno tripartito. 

Salientábase naquel momento que este sistema de rede de enlaces permitiría a ins-
talación de unidades informativas territoriais da TVG, pensando en futuras delega-
cións nas principais cidades galegas.

Sinalábase igualmente que a adopción deste sistema suporía a creación de dous cen-
tros repetidores de enlaces, un instalado en Mesón do Vento, na provincia de A Co-
ruña, e outro en Povadura, na provincia de Ourense. Tamén propiciaría a creación de 
novos equipos e antenas nos centros emisores da rede de difusión de Ares (Coruña), 
Xistral (Lugo Norte), Páramo (Lugo Sur), Meda (Ourense) e Domaio (Pontevedra).

Recursos económicos e humanos para 1988

Os presupostos de 1988 prevían uns ingresos totais de 1.266,5 millóns de pesetas, dos 
que por publicidade serían 1.225 millóns de pesetas, cifra que representaba o 31 por 
cento dos 4.137,1 millóns previsto para o funcionamento da TVG en todo o ano.

Coa finalidade de acadar estes obxectivos e para dar unha maior capacidade á TVG, 
reforza a estrutura da CRTVG, con máis nomeamentos dentro do organigrama:

· Para conseguir maiores ingresos de publicidade na TVG é nomeado, o 9 
de maio de 1988, Francisco Javier García Iglesias director comercial da 
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CRTVG e das súas sociedades TVG e RTG.

· Para lograr un unha maior eficacia nos sistemas informáticos de contabi-
lidade, redacción de Informativos e programas, é nomeado, nesta mesma 
data, Anxel Piñeiro xefe do servizo de Informática.

· Para contar con persoal axeitado co que se poidan abordar novas amplia-
cións de programación, o día 24 de marzo, a CRTVG publicou unha nova 
convocatoria de 18 prazas con persoal de carácter fixo no cadro laboral da 
TVG:

2 Operadores de cámara 
1 Grafista decorador 
1 Axudante de produción 
2 Axudante de mantemento 
3 Axudantes de realización 
5 Redactores 
1 Promotor comercial 
1 Operador montador de vídeo 
1 Axudante de produción (con coñecemento de inglés) 
1 Auxiliar de Redacción

A partir do 25 de abril deste ano Os Servizos Informativos contan de xeito regular e 
normalizado cos servizos de imaxes que Eurovisión enviaba ós seus asociados ó longo 
do día. Son imaxes de acontecementos de toda Europa que se intercambian as televi-
sión públicas. Só había a condición de non utilizar as que TVE incluía no intercambio, 
para que non competisen no mesmo espazo de emisión.

O día 30 de maio, Televisión de Galicia e Canal 10 asinan un convenio de colabo-
ración de produción e emisión de programas84. O primeiro intercambio previsto era 
84 O convenio foi asinado por Abilio Bernardo de Quirós en nome da CRTVG, Xerardo Rodríguez 
por TVG, e Enrique Talarewitc como presidente de Canal 10. Canal 10 (nome empresarial: Film 
Succes S.A.) foi o primeiro canal de televisión privado de pago en España, aínda que emitía desde 
Gran Bretaña. As súas emisións comezaron en xaneiro de 1988 e remataron en setembro do mesmo 
ano. Canal 10 chegou a ter 654 abonados. O presentador de TVG Mon Santiso tamén se incorporou 
a esta empresa, presidida polo que fora director xeral de RTVE José María Calviño.
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do programa Venres Show de TVG coa produción de Canal 10 Entre Amigos 10, 
de José Luis Moreno. Fidel Fernán presentaría este programa na emisión para TVG, 
quer incluía actuacións de artistas galegos. O acordo tamén establecía a emisión por 
Canal 10 da Grande Gala Galicia para o Mundo, produción de TVG para celebra-lo 
seu terceiro aniversario o 24 de xullo, desde o parque de Castrelos en Vigo.

A dirección de TVG afirmaba nun comunicado oficial que:

Esta apertura ó mundo da TV Galega preséntase como un xeito de me-
llor servicio a Galicia, afondando no papel institucional de servicio 
público, que se corresponde na defensa da Lingua e a Cultura Galegas, 
pero que en ningún caso debe estar rifada nin coas demandas de audien-
cia á que serve nin cos lexítimos intereses comerciais que defende.

Ratificación do director xeral

No día 26 de outubro de 1988, o presidente da Xunta de Galicia ratificou no seu 
cargo ó director xeral da CRTVG, Abilio Bernaldo de Quirós, xusto ó mes seguinte da 
presentación da programación 88-89, e logo de varios meses de incerteza85. O mes-
mo presidente González Laxe afirmou que o Director Xeral tiña realizado un traballo 
honesto e responsable, logrando incrementos de audiencia, publicidade e cobertura. 
Por esta razón, o presidente da Xunta consideraba que non existía, desde o punto de 
vista do Goberno nin do presidente, situación que obrigase á substitución de Bernal-
do de Quirós86. Deste xeito comeza una etapa de estabilidade empresarial, nun mo-
mento de consolidación das emisións continuadas da Televisión de Galicia.

Programas e transmisións especiais de 1988

Nestas datas, os esforzos técnicos que supoñían as retransmisións facían que tivesen 
relevancia para tódolos profesionais da TVG.

85 Vexase o indicado na nota 1.
86 Entre outros: La Región, 27 de outubro de 1988, p.18. El Progreso, 27.10.1988, p.25
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O día 5 de xaneiro, a TVG realiza un programa especial para transmitir a cabalgata 
de Reis en Galicia dese ano.

O día 13 de febreiro celebrouse o desfile Luada Galicia Moda, que a TVG non puido 
transmitir en directo con medios propios porque tiña compromisos de transmisión 
en director de encontros deportivos na mesma hora, isto obrigou a contratar unha 
unidade móbil allea e ofrecer as imaxes do desfile en diferido, distribuídas noutros 
espazos, como Viva o domingo, Contrafío, e Visións. Con todo, o director xeral 
tivo que dar contas no Parlamento autonómico desta imposibilidade87, feito que a 
idea da importancia que se daba na sociedade a este tipo de servizos da TVG.

O 17 de febreiro emite a Gala dos Premios Galicia do Deporte 1988 desde a Illa 
de A Toxa. Era un acto organizado pola Xunta de Galicia, coa asistencia do presidente 
Fernando González Laxe, e coa participación de Fidel Fernán como presentador.

O día 2 de xuño, desde Lugo, TVG retransmite en directo da Ofrenda do Antigo Rei-
no de Galicia a Xesús Sacramentado. O alcalde de Ourense, Manuel Veiga Pombo, foi 
nesta ocasión o encargado de presentar a tradicional ofrenda.

O 28 de xuño, desde a sede da Xunta en San Caetano transítese a entrega das Me-
dallas Castelo, con asistencia do presidente Fernando González Laxe e o conselleiro 
da Presidencia Pablo González Mariñas. Os comentarios estiveron a cargo de Tino 
Santiago. Os galardoados nesta ocasiones foron:

· Monseñor Araujo Iglesias 
· Camilo José Cela 
· Rafael Martínez Cortiña 
· Giuseppe Tavani 
· Gonzalo Torrente Ballester 
· María Casares (recolleu Fernán Bello) 
· Neira Vilas (recolleu Isaac Díaz Pardo)

87 Intervención de Abilio bernardo de Quirós no Parlamento de Galicia, 21 de abril de 1988. El Co-
rreo Gallego, 22 de abril de 1988, p. 13.
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O 30 de xuño transmítese en directo un programa especial, por primeira vez, do 
relevo na vicepresidencia da Xunta de Galicia. Cesaba Xosé Luís Barreiro Rivas por 
sentencia xudicial que o inhabilitaba por seis anos e asumía o cargo Xavier Suárez-
Vence Santiso e nomeábase tamén novo conselleiro de Educación a Aniceto Núñez. 
Foi un acto presidido polo titular da Xunta Fernando González Laxe.

O día do Carme, 16 de xullo de 1988, a TVG transmite en directo desde a Escola 
Naval de Marín a entrega de despachos ós novos oficiais. Asistían ó acto o Rei de Es-
paña e o Príncipe Felipe.

Terceiro aniversario da TVG

O día 24 de xullo de 1988, a TVG celebra o seu terceiro aniversario cun gran espec-
táculo no marco de parque de Castrelos en Vigo, baixo a denominación de Galicia 
para o Mundo. Era un intento non só de ofrecer catro ou cinco horas de espectá-
culo en directo, senón tamén de promocionar a comunidade mundo adiante a través 
das canles de televisión que vía satélite ofrecían o festival. Utilizáronse todo tipo de 
medios técnicos coa finalidade de que puidese ser un espectáculo ser atractivo para 
varias cadeas de Europa e América. Un marco natural de grandes proporcións como 
Castrelos, un escenario cunha superficie de 700 metros cadrados, con plataformas 
xiratorias deseñados por Paco Bello; participación de gran número de artistas, así 
como de presentadores invitados de outras cadeas; imaxes desde helicóptero e todo 
tipo de equipamento moderno para conseguir que o realizador Fernando Navarrete 
puidese ofrecer un espectáculo de primeira calidade. Era una manifestación da capa-
cidade da Televisión de Galicia e tamén era un acto de achegamento da TVG o público 
de Vigo, descentralizando a produción de Santiago de Compostela. As promocións 
anunciaban audiencias potencias de millóns de espectadores grazas á retransmisión 
vía satélite para distintas cadeas de Europa e América.

As celebracións do Terceiro Aniversario comprendían o festival de Castrelos e a tra-
dicionais transmisións do día 25 de xullo, Festividade do Apóstolo e da Patria galega.
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O mércores, 17 de agosto, comeza en Santiago a segunda edición da Volta Ciclista 
a Galicia, que supón un acontecemento televisivo. Na volta participaron 10 equipos 
profesionais e varios de afeccionados galego se portugueses, superando unha cifra 
total de máis de cen ciclistas que durante seis días percorreron as estradas galegas.
Entre os corredores estaban Alvaro Pino e Xesús Blanco. Televisión de Galicia facía 
un despregue de uns cen profesionais, con 10 especialistas neste deporte, con utiliza-
ción de equipo en terra, en motos e en helicópteros para facer un seguimento de cada 
minuto da carreira.

O 25 de novembro, TVG transmite a gala oficial da entrega dos Premios Galicia 
de Comunicación. Foi presentado por Xosé Ramón Gayoso e realizado por Manolo 
Abad. O acto estaba organizado pola Xunta de Galicia, con asistencia do presidente e 
de outros membros do goberno autonómico como o Conselleiro de Economía, tamén 
xornalista, e o conselleiro da Presidencia, como organizador de Premio.

Os galardoados desde ano foron Luís Álvarez Pousa; Antón Rodríguez López; Gusta-
vo Luca de Tena e Alfonso Eiré; Manuel Rivas (que non asistiu); Elías Ferreiro En-
groba; Xosé Luís Gómez Gómez (que non está presente no acto); Siro López Louren-
zo; Manuel Rico Varela; Luís Rial; Xosé Luís Alvite; Andrea Fernández Maneiro; Lalo 
Rodríguez Villar; Ana Isabel Peón Piñeiro; Baldomero Cores Transmonte.

O 22 de decembro de 1988, retransmite o Especial Lotería de Nadal, desde Ma-
drid, con comentarios propios da TVG.

Fin de Ano e Mensaxe de González Laxe

O ano 1988 remata na TVG coa mensaxe especial do presidente da Xunta Fernando 
González Laxe e co especial Benvido 89, gravado no Hotel Finisterre de A Coruña, 
coas badaladas de Fin de Ano do pazo de concello de A Coruña na praza de María 
Pita. O Especial foi presentado por Eva Veiga, realizado por Fernando Navarrete e 
producido por Hilaro Pino con Manuel Fernández. As badaladas soaron desde o Pazo 
de María Pita en A Coruña. Celebrouse tamén un concurso de tango e outro de dis-
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fraces.

Por primeira vez, a programación da Televisión de Galicia mantívose ininterrompida 
durante toda a noite, enlazando as emisións da madrugada coas do día 1 de xaneiro, 
que comezaron coa Santa Misa ás 11,30 horas.

Renovación en informativos

Desde finais de febreiro de 1988, os Telexornais de Televisión de Galicia foron re-
modelados. Se incorporaron novas caras e estrearon deseño, cabeceiras, decorados 
e nomes. Deixaron de facer mención ó momento de emisión para ser designado cun 
número. A intención era renovar non só a estética senón presentando un reforzamen-
to da información, coa incorporación dunha rede de correspondentes que cubrían a 
información dos núcleos urbanos de Galicia e Madrid

Así, a partir do 24 de febreiro, o Telexornal mediodía pasa a ser Telexornal 1 ou 
TX1, presentado por Encina Ramos e Eva Veiga; o Telexornal serán pasa a ser Te-
lexornal 2 ou TX2, presentado por Ricardo Bao e Teresa Castelo o do final do día será 
Telexornal 3 ou TX3, presentado por Piedade Rodriguez Cabo (Piedade Cabo). Na fin 
de semana mantéñense presentando Elvira Varela e Manuel Torrente.

O magazine Entre Nos, pasa ser presentado por Pemón Bouzas. O espazo incorpo-
raba un novo concurso presentado por Xosé Manuel Maseda. Nos últimos programas 
desta temporada pasou a ser presentado por Moncho Lemos. 

O espazo deportivo das fins de semana En xogo volve a ser presentado por Manuel 
Pampín. Desde o 7 de marzo se incorpora o novo espazo Todo Basquet para as 
noites do luns, cunha hora de duración, especializado en competicións de baloncesto, 
presentado por Ovidio González e Sergio Delpont.

A partir do 18 de xuño, deportes pon en antena un novo espazo para as madrugadas 
do sábados, denominado Cuadrilátero, coa finalidade de ofrecer combates de loita 
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libre. Estaba dirixido por Juan Manuel García e substituía a outro espazo semellante 
chamado Super Sport

Programación do verán de 1988

O 20 de xuño de 1988 comezou na TVG a implantación progresiva da programa-
ción de verán, descargada de contidos profundos e orientada fundamentalmente ó 
entretemento no período estival de vacacións. Isto vai supoñer tamén algúns recortes 
no horario de emisión, sobre todo nas fins de semanas, nas que volve a carta de axus-
te e se volve a interromper a programación entre as 17,30 a as 19,30.

Entre Amigos: O 24 de xuño comeza a emisión do programa Entre Amigos, pre-
sentado para TVG por Fidel Fernán. Este musical era froito do recente acordo de 
TVG con Canal 10 que permitía a coprodución para os venres dos meses do verán ás 
22,00 horas. Este espazo estaba producido polo artista e empresario José Luís Mo-
reno, quen tamén participaba cos seus monecos. Neste primeira entrega contaba coa 
presenza estelar de José Luís Perales. 

S.O.S.: O 25 de xuño estrease este programa de 30 minutos en clave de humor para 
as noites dos sábados de verán, a partir das 22,30 horas, dirixido polo falecido Chichi 
Campos, e coa presentación dos actores Morris e Manquiña. Era unha dramatización 
de diversas situacións divertidas relacionadas con verán.

Espacio Aberto: Este mesmo sábado 25 de xuño inicia este espazo de 25 minu-
tos que recollía actuacións musicais e culturais varias, en formato propio de verán. 
Dirixido e presentado por Pemón Bouzas, coa realización de Odon de Pascual. Na 
primeira emisión ofreceu una entrevista e actuación de Jaime Marquez, un videoclip 
de Gianluigi di Franco así como unha actuación de Duncan Dhu en concerto, e outra 
actuación de Ar Beizi Ruz. 

Xente Nosa: Segunda temporada deste formato de entrevista en profundidade a un 
personaxe galego, que comeza a emitirse agora o domingo 26 de xuño ás 22.00 
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horas. Menciónase aquí porque aínda que non se pode considerar un novo progra-
ma, neste ano estaba dirixido e presentado por Antonio Vallejo, periodista ourensán, 
redactor xefe de La Región, que debutaba así diante das cámaras. As personaxes en-
trevistadas foron, entre outras: Gonzalo Torrente Ballester, Moncho Borrajo, Rosalía 
Dans, Chano Piñeiro, Elena Espinosa, daquela presidenta da Xunta de Obras do Por-
to de Vigo, e Monseñor Arauxo Iglesias, bispo dimisionario de Mondoñedo Ferrol. A 
derradeira emisión tivo lugar o luns 5 de xuño de 1989.

A noite das badaladas: O día 28 de xuño comeza e emisión dun novo programa 
de maxia e esoterismo dirixido e presentado por Xosé Antonio Perozo para as noi-
tes dos martes do verán, a partir das 23.00 horas. O formato estaba composto unha 
tertulia permanente de varios invitados, con experiencias en directo tales como cura-
cións a través da pantalla, hipnoses colectivas, telequinesia, control mental ou maxia 
branca, así como intervencións de especialistas en cartomancia, astroloxía e nume-
roloxía, sempre coa posibilidade da participación dos telespectadores por medio do 
teléfono ou no estudio.

Monografías: Unha nova serie documental de 30 minutos que comezou a emitirse 
o 29 de xuño ás 20,15 horas. A súa primeira entrega estivo dedicada ás galerías das 
casas galegas, construídas dos más variados materiais. O guión estaba a cargo de Ana 
Robles. Outros temas tratados en Monografías foron os cemiterios, os faros, as ma-
quetas os portais, entre outros

O Son dun Pobo: O venres 1 de xullo ponse en antena esta espazo de 30 minutos, 
con formato de docudrama sobre os pobos de Galicia vistos a través da súa musica 
popular, dos representantes das institucións e os personaxes máis peculiares de cada 
zona. O primeiro programa estivo dedicado a Guláns, pequena parroquia de Pontea-
reas, considerada como unha pequena Salzburgo galega. O programa estaba dirixido 
por Xosé Antón Perozo e realizado por Gonzalo Pintos, con Luís Rei Núñez como 
guionista.

Gluglú Magazine: programa tipicamente de verán na sobremesa, desde o día 4 de 
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xullo. Con emisión en directo desde exteriores, en zonas de veraneo como praias ou 
terrazas, con actuacións musicais e entrevistas en directo. Dirixido por Xulio Lorenzo 
e presentado por Carlos Reboreda, coa realización de Víctor Santamaría. Substituía 
a Entre Nos88, que estaba nesas datas presentado por Moncho Lemos, quen tamén 
pasou a colaborar neste novo espazo.

Galicia en perigo: o mesmo día 4 de xullo comeza este novo espazo documental 
elaborado por Luís Rei. Esta primeira entrega estaba dedicada monograficamente ás 
dunas de Corrubedo, no concello coruñés de Ribeira, coa participación do conselleiro 
de Agricultura Francisco Sineiro, e varios expertos en medio ambiente.

Gran Casino: O xoves, 7 de xullo, as 22 horas, estrease este concurso produci-
do por CTV para Televisión de Galicia, presentado por Elías Rodríguez Varela, profe-
sional da comunicación, nado na localidade luguesa de Trabada, unha das voces máis 
coñecidas nas ondas españolas. O formato do concurso ven anunciado no mesmo 
nome, xa que ten lugar nun ambiente de casino, no que se someten a preguntas e 
probas a tódolos concursantes, que son seleccionados previamente nunha proba es-
pecífica. Incluía una actuación musica

Gran Casino ocupaba, durante os meses do verán, o lugar do programa de Xosé 
Ramón Gayoso O Veciño do xoves. A primeira edición tivo unha finalidade expli-
cativa da mecánica do concurso, polo tanto participaron personaxes coñecidos do 
deporte, do teatro e da televisión. Os concursantes iniciais foron Miguel Loureiro, 
xogador do Clesa-Ferrol; Amalia Gómez Vázquez, actriz; así como os presentadores 
de TVG, Begoña Fontenla, e Xosé Ramón Gayoso. María Dolores Pradera foi a encar-
gada da primeira actuación musical. 

Gallego: O día 23 de xullo, ás 22,30 horas, TVG estrea esta serie, a súa primeira 
coproducción co Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas e a em-

88  O programa Entre Nos foi presentado por una colaborada, Alicia Fagilde “Magali” entre o 16 de 
marzo e o 19 de maio de 1988. Neste período tamén están de co presentadores Moncho Lemos e 
Xosé Manuel Maseda. Quedan os dous só a partir do 19 de maio, e o programa deixa de emitirse o 
día 1 de xullo, data na que só presentaba Moncho Lemos.
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presa privada “Sancho Gracia Producciones Cinematográficas S.A”., propiedade do 
protagonista da película Sancho Gracia. Foi dirixida polo realizador cubano Manuel 
Octavio Gómez, baseada na novela de Miguel Benet, que conta a vida dun galego en 
Cuba. A versión cinematográfica xa fora estreada nos circuítos comerciais, pero agora 
quedaba dividida en tres capítulos para a súa emisión en televisión. A emisión come-
zaba este día para rematar o día 25, dentro da programación especial de celebracións 
do terceiro aniversario da TVG.

26 de setembro: emisión continuada

Co incremento de persoal, coa experiencia das transmisións de actos grandes festi-
vais, Televisión de Galicia presenta o 21 de setembro de 1988, en A Toxa, a pro-
gramación para a temporada 1988-89. Esta presentación está dirixida especialmente 
ás axencias de publicidade coa finalidade de acadar unha maior proporción de ingre-
sos publicitarios despois do reforzamento do departamento comercial da CRTVG.

O propio director de Televisión de Galicia, Xerardo Rodríguez consideraba nese acto 
que era posible chegar a autofinanciamento da TVG aínda que era consciente de que 
o mercado publicitario de Galicia era limitado, consideraba tamén que o incremento 
rexistrado de audiencia nos últimos meses de 1988.

Con respecto á nova programación, presentábase como a consolidación de empre-
sa, que conxugaba os obxectivos institucionais cos obxectivos comerciais. Era unha 
programación con máis do 50 por cento de produción propia. A TVG apostaba máis 
decididamente polo cine e as retransmisións deportivas, e incrementaba o tempo de-
dicado os Servizos Informativos. 

Deste xeito ía acadarse un novo fito na TVG: desde o luns 26 de setembro de 
1988, TVG puido comezar a emisión continuada, desde as 12.00 horas ata as 00.00 
ou 01.00 horas segundo as necesidades de programación.

A grella xenérica era a seguinte, aínda que non poden quedar constancia de espazos 
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pequenos como os adiantos informativos de 3 minutos, das 12,03 e das 13,30.

hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
12.00

Serie
Infantil Santa Misa

 Saude e 
Consumo Infantil

13.00 Vivir aqui
Documen-

tais
Tempo 

de Xogo Serie
14.00 Serie

 Telexornal 1
T X Fin de Semana

15.00 Deportes
 Telecinema/Telenovela

Cine Series 
infantis 
xuvenis

16.00
Sesión 

continua 
17.00

Musical
 Serie

 Serie
18.00 Serie Super 

Sport 
Arestora

Serie Espacio 
aberto19.00

Arestora
Cine de 

domingo
 

Tempo 
de Xogo

20.00
Dallas

 
21.00 Telexornal 2 T X Fin Sem

 
Contrafío

Serie
Gran Casino

Entre 
amigos

Enfoques
22.00

Cine Mesa 
Reservada

T X Fin Sem

En Xogo

 
Serie Galicia 

no mundo23.00
Serie

Serie
 Extramuros Deportes*

Cine00.00 Xente Nosa Telexornal 3
 Telexornal 3 O tragaluz

01.00 O Tragaluz
Cuadrilatero

Despedida
 

*Transmisión de deportes de diversos modalidades modificaba a pro-
gramación regular dos venres.

Os espazos novos de produción propia que figuran na grella desta programación eran 
os seguintes:

Vivir aquí: magazine de mediodía de luns a venres, que inicia coa nova programa-
ción o mesmo 26 de setembro, ás 13 horas, dirixido e presentado por polo xorna-
lista Antón L. Galocha. Substitúe a Entre nos. Eran 30 minutos de informacións so-
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bre cine, teatro, música, vídeo, novidades editoriais, ofertas culturais, cociña e viaxes. 
Contaba coa súa propia información do tempo ofrecida por Rosa Castro.

Arestora: programa diario que se estreou o día 26 de setembro, na metade da tar-
de de luns a venres, cunha duración superior a unha hora. Dirixido e presentado por 
Fidel Fernán. Dentro das súas variadas seccións, tivo moita aceptación dos espec-
tadores o cempés Pupo, “encarnado” polo daquela actor Avelino González e co que 
María Xosé Rodríguez dialogaba a cotío. As pequenas falcatruadas do imprevisible 
Pupo co público presente no plató 300 de San Marcos, e mailos diálogos e concursos 
que María Xosé e o seu cempés constituían un innegable atractivo. Co paso do tempo, 
a transformación do cempés en bolboreta dotou de alas ó simpático moneco, pero 
animado nesa etapa por Luz Tellería. 

O derradeiro programa de Arestora emitiuse desde a sala de festas lucense Studio 
3, o xoves día 8 de xuño de 1989. ó día seguinte 9 de xuño emitiuse un recompilatorio 
con mellores momentos do magazine desde o seu comezo.

Europa: programa dirixido e presentado por Xosé Luís Muñoz, que comezou a emi-
tirse o mesmo 26 de setembro. Estaba dedicado á vocación europea de Galicia 
mantida a través do primeiro itinerario cultural europeo como foi e segue a ser o Ca-
miño de Santiago, así como as relacións coas cada vez máis decisivas Comunidades 
europeas. Este programa xa tivera o seu precedente nun espazo de similar corte e 
contido a cargo de Piedade Cabo. A primeira entrega ofreceu unha entrevista co pre-
sidente da Xunta, Fernando González Laxe, sobre a realidade europea e as relacións 
de Galicia coa CEE.

O Tragaluz: novo espazo cultural diario que pechaba as emisións de luns a venres, 
comezou a emitirse tamén o 26 de setembro, dirixido por Xosé Antonio Perozo. 
Era unha reportaxe diaria que traba en profundidade un tema cultural no sentido 
amplo do concepto. O primeiro estivo dedicado ó denominado “Anxo do Rapadoiro”, 
un socorrista que leva exercendo este labor deste hai máis de 25 anos naquela praia 
de Foz.
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Mesa reservada: nos mércores, comeza a emitirse o 28 de setembro, con direc-
ción de Pedro Pablo Gutiérrez e presentación a cargo da eumesa Eva Veiga, que deste 
xeito deixa primeiro o estudio de continuidade e logo o “Entre nós” do mediodía, para 
pasar a tarefas máis ambiciosas e converterse en pouco tempo nunha das profesio-
nais máis recoñecidas da pequena pantalla galega. Son conversas nun vello café con 
personaxes de actualidade procedentes dos máis diversos sectores, e amenizadas por 
unha actuación musical de nome. 

Galicia no mundo: programa que dedicaba especial atención á Galicia emigrante, 
comeza a emitirse a partir do día 1 de outubro, dirixido e presentado por Luís Me-
néndez. A primeira serie de entregas de Galicia para o Mundo supuxo varios meses 
de viaxes durante os primeiros meses deste ano 1988, nos que percorreron máis de 
100.000 kilómetros para gravar en 8 países de Europa e América O programa pre-
tendía afondar na realidade dos galegos emigrados a distintos países de Europa e 
América, nas razóns da súa diáspora, na súa situación actual, así como na integración 
nas diferentes culturas. O realizador foi Carlos Sarceda López nesta primeira serie. 
En entregas posteriores da serie o realizador foi Xosé Manuel G. Iglesias.

A toda máquina: Programa que se emitiu a partir do domingo 2 de outubro, 
realizado por Xaime Fandiño coa colaboración de Santiago López Torres no guión e 
María Rodríguez na redacción. Era un espazo dedicado ó público xuvenil nas noites 
dos domingos, con especial atención ás novidades en videoclips, actuacións de gru-
pos emerxentes no panorama pop hispano e á historia do rock and roll, entre outras 
seccións de similar temática. O decorado semellaba o interior dun submarino que ía 
a toda máquina no que viaxaban a actriz cómica Luísa Veira no papel de “Cha Cha 
Cha”, o actor Sergio Pazos dando vida a un grumete, e o tamén actor Xosé Lois Gon-
zález como capitán da nave. Como presentadora oficial figuraba Ánxela Pereira, cola-
boradora contratada especialmente para o programa. Todos eles eran considerados 
xoves e dinámicos presentadores. Con todo, Anxela Pereira deixou o programa case 
un mes despois de comezar. A redactora María Rodríguez acabaría integrándose no 
equipo de presentadores. A partir do mes de xaneiro de 1989 pasou a emitirse os sá-
bados ás 17.00 horas. O submarino parou a súa máquina o 10 de xuño de 1989, data 
da derradeira emisión.



Capítulo 3134

25 anos de Televisión de Galicia

Enfoques: un programa de reportaxes de actualidade e documentais sobre temas 
relacionados con Galicia, coordinado por José Francisco Rodil Lombardía. Comeza a 
súa emisión a partir do día 2 de outubro. Substituía só de nome ó que ata ese mo-
mento se denominaba Outra Xeira. Nesta etapa o día de emisión pasa ó domingo en 
troques do anterior que era o mércores. O equipo de Enfoques estaba formado por 
redactores como Arturo Maneiro, e a realizadora Sol Varela.

Este semanal estreouse coa longa entrevista feita polo escritor e daquela conselleiro 
de Cultura, Alfredo Conde, ó ditador cubano, galego de orixe, Fidel Castro. Foron 
dous capítulos de 50 minutos de duración cada un deles nos que quedaron escol-
madas as máis de doce horas ininterrompidas de conversa nunha finca de descanso 
situada nas aforas da capital cubana. O equipo de Televisión de Galicia estivo integra-
do, entre outros, polo daquela xefe de Produción de Informativos, Anxo Quintanilla, 
e polo cámara Antonio Rama. A edición correu a cargo de Xosé Cermeño e Emilio 
Vila.

Extramuros: semanal de 30 minutos, dirixido e presentado por Luís Álvarez Pousa, 
producido por Voz TV, emitido os xoves o fío da media noite, a partir do 6 de outu-
bro. Estaba dedicado a temas que no ámbito de cultura e das belas artes transcen-
dían as fronteiras de Galicia

Gran Casino: Na segunda fase do programa, a partir do 19 de xaneiro de 1989, 
foi presentado de Manuel Prieto “Manquiña”, un actor e presentador curtido xa no 
mundo do teatro, pero que fixera en San Marcos as súas primeiras armas na pequena 
pantalla.

Venres Show: continuaba nesta temporada a partir do 21 de outubro, pero presen-
tado por Pemón Bouzas. A anterior presentadora, Begoña Fontenla comezaba a súa 
carreira nos Servizos Informativos. O programa, nesta nova etapa estaba realizado 
por Fernando Navarrete con Hilario Pino de produtor. Na etapa anterior, Venres 
Show gravábase nunha discoteca de Vigo, nesta nova etapa pasa á Coruña.
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Os informativos

Os espazos informativos diarios e periódicos da nova temporada foron axustándose 
entre o 26 de setembro e a primeira semana de outubro, ata que quedaron perfila-
dos do seguinte xeito:

12,03: Adianto Informativo. Presentado por Begoña Fontenla 
13,30: Adianto Informativo: Presentado por Begoña Fontenla 
14,30: Telexornal 1. Presentado por Encina Ramos e Xoan Freire 
15,00: Deportes: Presentado por Xurxo Mariñas 
16,15: Adianto Informativo: Presentado por equipo da tarde. 
18,30: Adianto Informativo: Presentado por equipo da tarde. 
21,30: Telexornal 2: Presentado por Ricardo Bao e Teresa Castelo. 
24,00: Telexornal 3: Presentado por Luís Quintas. 
Telexornais Fin de Semana: Presentado por Miriam Aldrey, Manuel To-
rrente e Irene Lamas. Dirixía Alfonso Cabaleiro

Miriam Aldrey non procedía da Redacción, era unha profesional da dobraxe contra-
tada para a presentación dos informativos da fin de semana, pero logo dun tempo 
renunciou ó seu traballo para dedicarse á familia.

Saúde e Consumo: Novo espazo para as mañás do sábado, que comezou a emi-
tirse o 5 de novembro ás 12,30. O programa era froito dun convenio de TVG coa 
Consellería de Sanidade. Estaba producido por Galaxia Comunicación, empresa de 
CTV, e presentado pola actriz Trinidad Morenza. A primeira emisión estivo dedicada 
“A importancia de vacinar ós nenos”. A demostración da vacinación estaba realizada 
coa primeira animación de artistas galegos da Aula verde da Universidade Laboral 
Ourense.

Resultados de 1988

Como resultado de todas estas accións do ano 1988, o “Estudio General de Medios” 
rexistra un incremento da audiencia acumulada en todo o ano, en caso tódolos tra-
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mos horarios como se pode ver claramente no gráfico:

Por días da semana, a xornada de maior atención a TVG neste ano foi o venres, es-
pecialmente pola audiencia rexistrada na franxa horaria de 21.00 a 23.00 horas, mo-
mentos de emisión do Telexornal 2 e do musical Entre Amigos:
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O indicador de proporción de audiencia de amas de casa por provincias, no ano 1988 
obsérvase que se vai producindo un maior equilibrio ou igualación entre as audien-
cias en cada provincia, con medras en todas agás na máis alta, A Coruña, na que baixa 
esta proporción.

Ingresos de Publicidade

Como quedou indicado máis arriba, a TVG tiña unha previsión de ingresos totais de 
1.266,5, dos que por publicidade serían 1225 millóns de pesetas. Ó remate do ano, a 
facturación real por este concepto foi de 674 millóns de pesetas, tal como queda no 
seguinte cadro:

 Ingresos 
totais previstos

Publicidade 
prevista en miles

 Ingresos reais  % do presuposto 
da TVG

 Déficit

1.266.500  1.225.000  674.000  16 551.000 



 

Capítulo 4

1989: Consolidación da TVG e final dunha etapa

1989 é un ano de consolidación dun proxecto de televisión, pero tamén o remate do 
mesmo modelo por cambio de dirección. Nestes meses inícianse proxectos audiovi-
suais que remataron con éxito e outros que non chegaron a ser realidade. O ano 1989 
finaliza cunhas eleccións autonómicas que suporán un cambio na Xunta de Galicia e 
na CRTVG á comezos do seguinte ano. 

Para Televisión de Galicia, 1989 foi o ano no que se presentou o reto máis importante 
desde o punto de vista de capacidade de produción: facer a transmisión completa da 
clausura, en agosto, da IV Xornada Mundial da Xuventude, coa presenza do Papa 
Xoán Paulo II en Santiago, servindo imaxes para todo o mundo. Televisión de Ga-
licia tivo que garanti-la cobertura total dos actos en directo, con varios lugares, con 
masas en mobilidade, ó longo de moitas horas, con luz de día e luz artificial. Tivo que 
mobilizar tódolos recursos técnicos dispoñibles para que non houbera posibilidade 
de erros de cara ás aportacións de imaxes ós centos de cadeas que retransmitían o 
acontecemento. Foi unha demostración de preparación técnica e profesional.

A introdución de melloras técnicas en postprodución tamén foi un elemento impor-
tante este ano, aínda que a descrición oficial destes novas tecnoloxías dada no seu día 
poida sonar agora un tanto anacrónico89:

A nova sala de post-produción, hai pouco instalada nas dependencias da 
TVG en San marcos, supón un salto cualitativo transcendente en canto a 

89 Segundo unha nota de prensa da CRTVG de febreiro deste ano, pero sen data concreta
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medios tecnolóxicos, de preparación, sincronización e edición de produ-
tos videográficos se refire.

Esquematicamente, a sala consta dun conxunto de elementos enlazados 
ensí cunha batería de seis magnetoscopios –catro de unha polgada, en 
Betacam SP e un Umatic alta banda- un editor electrónico, mesturador 
de vídeo e dous xeradores de efectos dixitais, ADO-2000, ós que se apoia 
e coordina un combinador de efectos dixitais (Combiner), con saída dun-
ha soa sinal.

Por outra banda, a sala dispón asemade dun novo sistema de grafismo 
electrónico (AVA-3) que leva incorporado un pincel ou paleta electrónica 
con posibilidades aerográficas,efecto de tiza, neon, etc. E co que se posi-
bilita o retoque directo (sobre a mesma pantalla) da imaxe que se desexe 
ou precise modificar. Un sistema de arquivo computerizado (E-SS3), con 
2000 imaxes de capacidade a ata cinco saídas simultáneas con servi-
cio a Informativos, Continuidade, Grafismo e post-produción, facilita o 
labor e contribúe notablemente a mellora-la calidade do produto inme-
diato final.

Se a isto se engaden os elementos, non menos sofisticados, como un 
intercambiador entre pintor e librería dixital, un titulador (chyron Scri-
be) con capacidade para xerar títulos con resolución tipográfica e ata 16 
millóns de cores e apto para a creación de logotipos en tres dimensións 
con forma e textura aparente a capricho do operador, comprenderase 
o salto cualitativo- tecnolóxico ó que se fai alusión. Un salto tecnolóxico 
que converte á nova sala de post-produción de TVG na máis moderna do 
conxunto das televisións públicas do Estado Español.

A finais de novembro, concretamente o día 26, xa en precampaña electoral des-
te ano, a Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia entrega a TVG unha nova 
unidade móbil de transmisión, considerada naquela datas como a maior das que cir-
culaban naquelas datas por España, cualificada tamén nas notas da TVG como “un 
auténtico estudio rodante”.
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No acto de entrega e recepción estiveron xunto co conselleiro de Presidencia, Pablo 
González Mariñas; o director xeral de Medios, Manuel Gens Montes; o director xeral 
da CRTVG Abilio Bernardo de Quirós, e o director da TVG, Xerardo Rodríguez

Para levar a cabo tódolos proxectos deste ano, Televisión de Galicia contaba cun 
presuposto de 4.726.769.000 pesetas. Prevía uns ingresos por publicidade de 1.500 
millóns de pesetas, e 40 millóns de pesetas doutros ingresos, que cubrirían algo 
máis do 40 por cento. Polo tanto, a subvención prevista da Xunta de Galicia era de 
3.186.769.000 pesetas, o outro 60 por cento restante. 

Constitución da FORTA

O día 5 de abril de 1989 ten lugar un feito importante para o desenvolvemento da 
Televisión de Galicia e de todas las TV autonómicas de España. Nesta data asinouse 
en Bilbao a constitución da Federación de Organismos ou Entidades de Radio Te-
levisión Autonómicos, FORTA. Por parte da CRTVG firmou o director xeral Abilio 
Bernaldo de Quirós.

A finalidade desta entidade estaba directamente orientada ás televisións, aínda que 
nos Estatutos se menciona tamén a actividade radiofónica90: 

La Federación que tiene personalidad jurídica, y carece que ánimo de 
lucro, asocia a los citados organismos respetando la personalidad, natu-
raleza jurídica e independencia de las Entidades que la conforman, para 
la cooperación y ayuda en el cumplimiento y desarrollo de sus atribu-
ciones; en especial, para futuros acuerdos sobre derechos de propiedad 
intelectual, retransmisiones deportivas y culturales, conexiones de emi-
sión, recepción de servicios de noticias y transmisiones, intercambio de 
programas y servicios, participación de las organizaciones profesionales 
nacionales e internacionales de radio y televisión, y en general cualquier 
acción referente a materia de interés común de los Organismos o Entida-
des asociadas de radiodifusión y televisión.

90 Reprodúcese aquí literalmente o articulo 2 dos Estatutos da Forta
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Outros feitos salientables de 1989

Acordo con Segunda B: O martes 21 de febreiro, TVG e os presidentes dos 
nove clubs galegos de Segunda División B de fútbol asinaron nas instalacións de Tele-
visión de Galicia, un acordo polo que se transmitirían catro partidos desta temporada 
e nove na temporada seguinte dos que xogarían os clubs formantes: Ourense, Arousa, 
Lugo, Bergantiños, Lalín, Pontevedra, Endesa, Arenteiro e Racing de Ferrol.

Por este acordo, que era o primeiro deste tipo dunha televisión pública, TVG pagaba 
preto de 14 millóns de pesetas en dous anos. Este tipo de acordos tiña como finali-
dade principal axudar ó deporte modesto e cumprir un servicio público autonómico, 
máis que tentar conseguir audiencia.

Gravación de Rande: A principios deste mesmo mes, o día 6 de abril, comeza 
oficialmente a gravación da serie Rande coa botadura no barco de pesca adaptado 
para base das operacións. Era un proxecto de serie documental da TVG dirixida polo 
realizador Fernando Navarrete. No acto estivo presente o director da TVG Xerardo 
Rodríguez xunto con todo o equipo de gravación e produción. O presuposto inicial 
era de 50 millóns de pesetas. A serie documental tiña previsto abordar a localización 
dos buques dunha escuadra de Felipe V que acabou afundida no estreito de Rande o 
23 de outubro de 1702. Era unha flota da que xa quedaban moi poucos restos, porque 
todo o de valor xa fora recollido polos habitantes da zona ó longo de más de 300 anos. 
O equipo traballou durante varios meses pero non chegou a ser realidade polos pou-
cos resultados e polo incremento constante dos presupostos. Anos máis tarde TVG, 
en 1995, con Arturo Maneiro na dirección, ofrecéronse todo tipo de facilidades a Fer-
nando Navarrete para reiniciar os traballos e rematar os documentais pero tampouco 
chegou a facerse realidade. 

Coproducción de Continental: Un mes despois, en maio de 1989, Televisión 
de Galicia asume o compromiso91 de coproducir unha película subvencionada pola 
Consellería de Cultura da Xunta de Galicia da que era titular nesas data Alfredo Con-

91 Ideal Gallego, 28 de maio de 1989, p.22
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de Cid. A película “Continental” era o primeiro longametraxe de Xavier Villaverde, 
producida por “Xavier Villaverde Asociados S.L.” da que era produtor Francisco Ca-
sal Vidal. De Feito esta película deu nome a que máis tarde sería a produtora Conti-
nental do mesmo Pancho Casal. Nos datos da Xunta de Galicia, definíase a “Conti-
nental” como una película de “estudio”, concepto de implica unha preponderancia de 
rodaxes en interiores. A rodaxe comezaría a partir do 5 de xuño, e o equipo rodaría en 
Madrid, no Plató 20x30 e máis nas instalacións da antiga fábrica de cervexa “El Agui-
la”. A rodaxe remataría cunha semana en exteriores, no porto de A Coruña. A estrea 
tiña que facerse, segundo o convenio con Cultura, antes do día 30 de novembro deste 
ano. A aportación da Xunta de Galicia, que daba dereitos a TVG, foi de 31 millóns de 
pesetas.

Durante o mes de xullo deste ano rematan as negociacións para unha posible 
participación da TVG na serie “Os fuxidos”, baseada nunha obra do mesmo nome 
de Carlos Reigosa. A serie ía a ser realizada polo actor Sancho Gracia por medio da 
súa empresa “S.G. Producciones”. Era un proxecto que pretendía ser a continuidade 
da colaboración iniciada coa película Gallego. Logo dun longo proceso, TVG decide 
non facer esta serie pola imposibilidade de facer fronte ó presuposto de 205 millóns 
de pesetas92.

Galicia para o Mundo: IV aniversario da TVG

O día 24 de xullo, as 22,00, e ó longo de case tres horas, ten lugar a celebración do 
cuarto aniversario da Televisión de Galicia, cun novo espectáculo de Galicia para o 
Mundo93, desde o parque de Castrelos de Vigo.

Este programa estivo presentado por Eva Veiga, Fidel Fernán e Pemón Bouzas por 
parte da Televisión de Galicia. Pero tamén participaron presentadores invitados: Jor-
ge Pradanos por Canal Sur; Isabel Prinz por Telemadrid; Joseba Aguirretxea por ETB; 
Jordi Novellas por TV3; Mª Jõao por RTP Portugal; Loyda Monroy ICTR (Cuba); 
92 A ruptura da colaboración ten repercusión na prensa galega. Exemplo: La Región, 23 de xullo de 
1989, el dominical, pp. 26-27. Tamén o 24 de setembro, p.82
93 O día 23 de marzo deste ano TVG recibira o Premio Reconquista da cidade de Vigo, polo progra-
ma “Galicia para o Mundo” polo que supón de promoción para Vigo.
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Nina Sicilia por Venevisión (Venezuela) e Susana Messaggio por Canal 5 (Italia). A 
realización estivo a cargo de Fernando Navarrete.

Entre os artistas que interviron neste programa, salientan Miguel Rios, Luis Eduardo 
Aute, Latoya Jacson; Miguel Bosé, Ana Belén, Gila, Ballet Tropicana, entre otros. 

Transmisión da IV Xornada Mundial da Xuventude con Xoán Paulo II

Como quedou apuntado, os actos da clausura da IV Xornada Mundial da Xuventude, 
celebrada en Santiago desde o 19 o 21 de agosto, foi un fito e un reto para Televisión 
de Galicia, que debía demostrar a súa capacidade de levar a cabo esta complicada rea-
lización. Televisión Española manifestara meses antes a súa desconfianza na capaci-
dade da TVG para abordar en solitario este evento aínda que non tardou en recoñecer 
a falla de motivos para non confiar na Televisión de Galicia94. Lóxicamente, toda a 
emisión dos actos por parte de TVE dependía da cesión das imaxes e da realización 
de Televisión de Galicia.

O día 17, os directivos da TVG fan público o plan de realización da visita do Papa. O 
director da TVG, Xerardo Rodríguez afirma que todo isto supón:

O reto imporante e a ledicia tamén de poder transmitir para todo o 
mundo a imaxe desde nosa comunidade autónoma; sobre todo a imaxe 
dun feito tan significativo como supoñen os actos da visita da súa Santi-
dade a Compostela.

O programa que tivo que cubrir a TVG foi o seguinte:

Día primeiro: sábado 19 de agosto de 1989 
Chagada ás 11.05 horas ó Aeroporto de Lavacolla.  

94 O 15 de xuño de 1989 El Ideal Gallego (p. 26) publicaba unha nova na que o director de Televisión 
Española, Alfonso Cortés Cabanillas pedía disculpas á TVG polas afirmacións do director de cen-
tros territoriais de TVE, Carlos Estevez, quen tiña criticado o carácter exclusivo da realización do 
encontro con Xoan Paulo II no Monte do Gozo e tiña manifestadas as súas dúbidas sobre a capaci-
dade técnica de TVG para este cometido.
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Discursos oficiais  
Encontro privado co Rei de España 
Rito do Peregrino, percorrido a pe do Papa e séquito os cen metros que 
separan o Convento de San Francisco da Catedral. 
Misa do Papa 
Na sede do Arcebiscado, encontro do comité organizador da Xornada 
No seminario de San Martín Pinario, encontro con xoves minusválidos. 
Na sede do arcebispado, encontro con membros da Xunta de Galicia 
No Monte do gozo, Vixilia da Xornada Mundial da xuventude

Día segundo, domingo 20 de agosto 
Eucaristía de clausura de la Xornada Mundial de la Xuventude, no Mon-
te del Gozo.  
Saída para Oviedo, momento no que remataba a transmisión da TVG

A complexidade desta transmisión tiña tres puntos importantes para a realización:

Aeroporto de Labacolla 
Santiago de Compostela con Catedral 
Monte do Gozo

En todos estes lugares habería movemento e necesidade de seguimento no traslado 
do Papa á cada un destes lugares, para o que foi necesario contar con equipos móbiles 
e cámaras asentadas en moitas partes do percorrido. Noutros actos tan só se farían 
imaxes gravadas para emisión posterior.

Para levar a cabo a realización, Televisión de Galicia tivo que aportar o seguinte equi-
pamento:

5 unidades móbiles coas súas cámaras correspondentes 
2 helicópteros, un con cámaras e outro con equipos de enlaces 
2 motos con cámaras autónomas para emitir en directo, sen cableado 
A sonorización de todo o Monte do Gozo para que os asistentes puideran 
oír 
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A instalación da pantallas xigantes para poder seguir as imaxes a dis-
tancias próximas ó quilómetro.

A produción estivo a cargo de Xosé Manuel Barreira, e a realización foi coordenada 
por Víctor Santamaría. Todo funcionou segundo o previsto e con calidade suficiente.

Televisión de Galicia puido practicar a coordinación dos medios técnicos fixos mó-
biles e aéreos na transmisión da III Volta Ciclista a Galicia que transcorreu entre os 
días 13 e 18 de agosto, cun amplo despregue e equipos e profesionais.

Contrato de Publiespaña

O día 20 de xuño foi unha data na que se rexistra un novo acontecemento de trans-
cendencia para Televisión de Galicia. A CRTVG adxudicou95 a Publiespaña a exclu-
siva da captación e xestión de publicidade para un período de tres anos. O contrato 
establecía que neste tempo Publiespaña adquiría o compromiso de conseguir 10.000 
millóns de pesetas. Pero tamén obrigaba á TVG a manter unha audiencia do 40 por 
cento na franxa horaria desde as 19 ás 23 horas, cada punto de diminución suporía 
tamén un descenso nos ingresos do ano. Televisión de Galicia comprometíase á ad-
quisición de programas de televisión por importe de mil millóns anuais a Fininvest, 
empresa matriz de Publiespaña, grupo de Silvio Berlusconi, quen nesas datas estaba 
preparando a posta en funcionamento de Tele 5. Este contrato se firmou o día 8 de 
novembro para entrar en vigor a principios do seguinte ano 1990.

Tres campañas electorais en 1989

Desde finais do mes de maio, a TVG viviu una nova campaña electoral, neste caso 
para o Parlamento Europeo. Nos primeiros minutos do día 25 de maio comezou 
o período de campaña, que remataría nos últimos minutos do día 13 de xuño. Foi 
unha campaña con denuncias da oposición sobre a emisión da propaganda electoral, 
95 Con data 16 de febreiro de 1989, a CRTVG publicara nos xornais o anuncio de “solicitud pública 
de ofertas para la contratación de la gestión , promoción y venta de espacios publicitarios en T.V.G. 
S.A y R.T.G, S.A.” asinado por Abilio Bernardo de Quirós.
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con moita repercusión nos medios de comunicación e coa comparecencia da direc-
ción xeral para xustificar os erros de emisión durante este período96. 

Foi o preludio do que serían a campaña das Eleccións xerais do 29 de outubro e 
a das as autonómicas de decembro. Estas últimas celebráronse o 17 de decembro 
e terían consecuencias na evolución da Televisión de Galicia, porque produciron un 
cambio no goberno da Xunta e no equipo directivo da TVG. Para os profesionais 
Televisión de Galicia representaron case unha tarefa habitual, aínda que no caso de 
eleccións autonómicas o despregue e a tensión política é moito máis considerable.

Eventos do final do ano 1989

A partir do día 23 de novembro, foron presentadas no certame Cinegalicia, que se 
celebrou en Vigo, tres películas galegas nas que participaba Televisión de Galicia coa 
aportación de 110 millóns de pesetas a través da Consellería de Cultura:

Continental de Xavier Villaverde 
Urxa, de Carlos Lopez Piñeiro e Alfredo García Pinar 
Sempre Xonxa, de Chano Piñeiro

O director da TVG, Xerardo Rodríguez tiña asumido o compromiso de presentar os 
tres filmes nos mercados internacionais para a súa posible emisión nas televisións 
europeas e americanas97.

Festa dos Millóns: O día 22 de decembro emitiuse en directo o sorteo da Lo-
tería Nacional, pero este acontecemento habitual tivo este ano unha peculiaridade: 
Televisión de Galicia preparou un concurso co título a Festa dos Millóns, no que 
podían participar tódolos espectadores mentres seguían a retransmisión, tanto en 

96 Un erro na elaboración do minutado do día 13 de xuño provocou que ás 00,28 horas do xa día 14, 
a TVG emitira un espazo de propaganda electoral do PSOE dentro do día de reflexión, que motivou 
unha serie de denuncias diante da Xunta Electoral. O director da TVG tivo que abordar estes temas 
na rolda de prensa de presentación da programación do verán, o mesmo día 14 de xuño.
97 El País, mércores, 22 de novembro de 1989.
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directo por teléfono, para o que se habilitou unha liña gratuíta 900, como por me-
dio de tarxetas postais enviadas con anterioridade. Ofrecíanse regalos como coches, 
motos, ordenadores persoais, viaxes ou xoguetes. A oferta tivo tal éxito que nun mo-
mento da mañá quedaron bloqueadas as liñas telefónicas de Galicia, provocando un 
serio problema de comunicación. A TVG tivo que suspende-la participación por telé-
fono e pedir ós participantes que deixaran de chamar para desbloquea-lo sistema da 
CTNE. Tamén emitiu unha nota pedindo desculpas por provocar este problemas sen 
ningunha intención. En todo caso, quedaba a satisfacción do éxito e da repercusión 
social do programa.

O día 28 de decembro, transmitiuse en directo o acto de entrega dos Premios Ga-
licia de Xornalismo desde os salóns do Hotel Finisterre de A Coruña. Era a primeira 
vez que no certame se incluía un premio para traballos de televisión.

Especial fin de ano para FORTA: O evento co que remata o ano da TVG xa era 
a estas alturas tradicional. Un programa musical que comeza a emitirse na noite do 
día 31 e remata na madrugada do primeiro día do ano. Esta edición anunciase como 
especial porque foi un espectáculo producido por Televisión de Galicia para outras 
canles autonómicas como TV3, ETB, Canal 9 e Telemadrid, coas presentacións es-
pecíficas de cada comunidade autónoma. Por TVG presentou Eva Veiga, e nalgúns 
momentos participaron xuntos tódolos presentadores. Fora gravado na Sala Xanadú 
da localidade pontevedresa de Porriño, ante máis de mil persoas, con realización de 
Fernando Navarrete, e a produción de Hilario Pino.

Novos programas do comezo de 1989

Desde o día 4 de xaneiro deste ano, as Servizos Informativos incrementan a infor-
mación do tempo, coa incorporación de Elena Pemán para intervir nos telexornais. 
Elena pasaba a compartir co seu pai, Santiago Pemán toda a información meteoro-
lóxica, permitindo así unha maior concreción do tempo en calquera parte de Galicia.

Drop: O sábado día 7 de xaneiro comeza este novo espazo, dirixido e realizado por 
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Canco Ramonde. Drop está dedicado ós novos inventos e técnicas do medio televisivo 
desde un punto de visto irónico. Emitíase ás 19,15 horas, cunha duración de 40 minutos. 
Un dos contidos deste programa eran, por exemplo, unha serie sucesiva de sketchs 
humorísticos como se fosen anuncios publicitarios. Normalmente era unha compila-
ción de vídeos de produción allea.

Deporte a Deporte: Desde o luns, 30 de xaneiro comeza un novo espazo depor-
tivo en emisión de madrugada despois do telexornal 3. A finalidade era tratar cada 
día da semana, de luns a venres, a actualidade dun deporte distinto. Por exemplo, os 
luns dedicar a análise ó fútbol galego; os martes, ó hóckey sobre patíns e balonmán, 
etc. Este espazo non tiña adxudicado un presentador determinado.

As de Ouros: O mércores 1 de febreiro estrease un novo espazo de Cultura, 
presentado e dirixido por Xosé Antonio Perozo, contando cos seus colaboradores da 
Área de Cultura. O espazo pretendía ser renovador e revolucionario na estética. Os 
contidos eran os habituais dun espazo cultural, que se emitía as 23,15 horas dos mér-
cores. O primeiro ofreceu os seguintes contidos: “O segundo século de Pessoa”, de 
Luís Rei Núñez; “A Casa das Ciencias”, de Ana Robles; e sobre a obras teatral “Gali-
cia, S.L.” elaborado por Manuel Anxo Rodríguez.

O Cartafol: Tres días máis tarde, o sábado 4 de febreiro, comeza na franxa da 
mañá dos sábados a emisión doutro programa da Área de Cultura que, en realidade, 
viña a substituír a O Tragaluz, xa que incorporaba ó mesmo equipo de profesionais, 
entre os que tamén hai que mencionar a Manuel Outeiriño. Estaba dedicado á cultura 
en xeral, tratando temas literarios, teatrais ou etnográficos. O formato tiña uns vinte 
minutos de duración.

¿Imos aló?: O luns 3 de abril de 1989 comeza o cursiño de iniciación ó galego, 
tódolos días, de luns a venres, ás 18,30 horas. O formato foi gañador dun certame de 
proxectos convocado pola propia TVG en colaboración coa Dirección Xeral de Políti-
ca Lingüística da Xunta de Galicia. Esta composto de 50 leccións que se desenvolven 
de forma sinxela e práctica, coa apoio de marionetas e con dobraxe de actores espe-
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cializados. Está producido por Video-Voz, coa dirección e coordinación do xornalista 
Luís Álvarez Pousa. Na segunda semana de emisión ampliouse o horario e tamén se 
emitiron leccións ás 12,50 horas.

Historias con data: O venres 24 de marzo, ás 20,30 comeza a emisión dun do-
cumental histórico, de 30 minutos de duración, dirixido e presentado polo periodista 
e historiador Xosé Antonio Durán Durán, producido por Video Voz para TVG. A súa 
emisión non tiña un espazo asignado con periodicidade. Comezou un venres, pero 
nas emisións seguintes pasou a un sábado ou domingo. De feito, os primeiros tiveron 
periodicidade mensual, xa que o segundo emitiuse o 15 de abril e o terceiro o 20 de 
maio, e así continuou cunha entrega mensual. TVG non deu información detallada do 
comezo desta serie documental nin dos contidos das dúas primeiras entregas.

O primeiro capítulo de Historias con Data titulouse “O Catecismo do labrego” un 
éxito centenario, coa seguinte historia: A comezos de 1899 prodúcese na cidade de 
Ourense un acontecemento memorable: un libriño de pequeno formato, saía a aven-
tura da rúa e o maior éxito bibliográfico e periodístico da literatura en lingua galega, 
pero sobre todo era un aporte á sátira social contemporánea. O documental presen-
taba tamén Antigo xornal “O TIO MARCOS”, primeiro periódico totalmente editado 
en galego, onde se publicara por entregas esta catecismo antes de ser editado como 
libro.

Programación de verán

O 14 de xuño, a dirección da TVG presenta a programación do verán, centrada no 
programa estrela Auga de Verán. Outros programas presentados eran formatos 
propios do verán e mesmo recompilacións de actuacións noutros espazos ó longo do 
tempo. Pero oficialmente, en emisión, a programación de verán comezara dous días 
antes: 

Portoverán: o luns 12 iniciou a súa emisión a tele revista dirixida por Alberto Fer-
nández e presentada por Manuel López Prado con Elena Soto ás 20,00 horas, de luns 
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a venres. Un formato con entrevistas, actuacións musicais e reportaxes de verán, con 
actuacións e entradas en directo 

Clan Clip: tamén este mesmo día 12 comeza un novo espazo musical, en formato de 
concurso xuvenil, de media hora de duración desde ás 20,15 horas. A súa emisión era 
de luns a venres e os domingos. A presentadora durante a semana foi Isabel Vázquez. 
Mon Santiso presentaba a edición dos domingos.

Corazonada: Un día despois, o 13 de xuño, comeza a emitirse este novo programa 
de Xosé Ramón Gayoso, talk-show con dirección de José Angel González e realiza-
ción de Manuel Abad polo que desfilaron personaxes “anónimos, pero apaixonantes, 
que conformaban tamén o palpitar da vida galega”. Emitíase a partir das 23 horas dos 
martes, cunah duración de 60 minutos.

O primeiro programas estivo dedicado a Mala-boa sorte. 
Cos seguintes invitados:

· Claudio Hermida, persoa con mala sorte. 
· Mercedes Balseiro, meiga ou curandeira, explica a “mala sorte” de 
Claudio. 
· Rubén Enriquez, sufriu un accidente que o deixou inútil. 
· María do Mar García, perdeu o seu home e o seu fillo de accidente. 
· Xosé Pereira, perdeu a súa dona de accidente, entráronlle 47 veces a 
robar no seu bar. 
· Rosa Reparaz, presentouse a moitas oposicións. 
· María Luisa Marante, tivo a sorte de sair ilesa dun accidente. 
· Anzo Legaspi, tocáronlle 208 millóns de pesetas nas quinielas, no ano 
1980. 
· Actuación: “Los Doré”.

O porvir do pasado: programa cultural dirixido por Xesús Villamil, nas tarde dos 
mércores que comeza a emitirse o mércores 14 de xuño. Na súa primeira edición 
dedica reportaxes sobre a Casa das Ciencias de A Coruña, e a colección do histórico 
naturalista coruñés Víctor López Seoane.
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O Agro: O 17 de xuño comezou tamén a emisión dun magazine divulgativo sobre 
temas agrícolas. Este espazo tiña unha duración de 30 minutos e estaba realizado 
polo mesmo equipo de A Terra, con Anxo Vázquez na dirección. Era froito dun con-
venio de colaboración da TVG coa Consellería de Agricultura.

Mando a distancia: emitido a partir do 17 de xuño, por espazo de 90 minutos nas 
tardes dos sábados, con música e humor de actuacións na TVG durante os últimos 
dous anos; a súa emisión durou ata 30 de setembro. Pola súa condición, era un 
espazo que se deixaba de emitir aqueles sábados nos que os deportes necesitaban o 
horario de emisión deste programa.

Zap Zap: realizado con produción allea sobre as últimas estreas cinematográficas, 
videográficas, televisivas e musicais en España e Galicia, emitido os domingos, ás 
20,30. Zap Zap comezou o 18 de xuño e a súa última emisión foi o 1 de outubro. 

Auga de Verán: Gran musical do verán que comezou a emitirse o venres 23 de 
xuño, mantendo os lazos con Vigo, xa que se gravaba na piscina do Hotel Samil, 
adaptada para que permitise a utilización da auga na escenografía do programa, así 
como a asistencia de público. Graváronse 16 programas para outras tantas semanas 
do verán, baixo a dirección da Pablo Barreiro e a realización de Carlos Fernández. 
Comezouse anunciando que serían tres as presentadores: Irene Mora, Elisa Brión e 
Carmela Pardal. Pero finalmente foron só as dúas primeiras. Na rolda de prensa de 
presentación do programa, celebrada en Vigo o devandito día 14, Xerardo Rodríguez 
afirmara que Auga de Verán “non tiña precedente las televisións de Europa”. Co-
mezou emitíndose os venres, pero a partir de xullo, no terceiro programa, pasa ós 
xoves, na mesma hora. Estivo en emisión ata o día 5 de outubro, día no que se ofreceu 
un amplo resumo dos 15 programas anteriores. 

Programación da temporada 1989-90

Logo dos esforzos de produción deste verán, o 25 de setembro, a dirección da TVG 
presenta a programación de outono inverno, que comezaría o luns 2 de outubro. 
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Xerardo Rodríguez indicou que a nova programación ía estar caracterizada por seguir 
unha liña de continuidade, dado que “dalgunha maneira os resultados obtidos ata o 
momento aconsellan manter o esquema xeral xa en antena”. As principais novidades 
afectaban máis á remodelación de programas cá introdución por primeira vez dou-
tros. Cunha media de catorce horas de emisión diarias, TVG era a canle autonómica 
que máis tempo permanecía en antena. 

Cambiaron de día de emisión algúns programa e os Informativos experimentaron 
unha renovación coa reestruturación da distribución dos contidos e deseño de cabe-
ceiras. Os deportes seguirán a ter atención preferente (ocuparon un 22 por cento do 
tempo de emisión, só por detrás da ficción), habida conta das boas audiencias obtidas 
nas retransmisións deportivas. Máis de unha diaria como media se efectuaron ó lon-
go daquel 1989: 450 en total.

As novidades do que sería a última temporada do equipo directivo foron as seguintes:

En Informativos:

Telexornal 1. Dirixe: Xosé Manuel Vega. Presentan: Begoña Fontenla e Xoan Freire 
Telexornal 2. Dirixe: Encina Ramos. Presentan: Encina Ramos e Luis Quintas 
Telexornal 3. Dirixe: Piedade Cabo. Presenta: Rosa Castro

En Entretemento:

Compre indicar que o programa Entre amigos nesta nova temporada, desde o 3 de 
outubro, foi presentado por Mon Santiso xa retornado a TVG. A súa emisión come-
zaba ás 21,30 horas dos martes cunha duración de 60 minutos

De perfil: Espazo dirixido e presentado por Eva Veiga con entrevistas no estudo, 
a partir do 2 de outubro, despois da media noite, durante 40 minutos. A serie de 
entrevistas comezou cun percorrido biográfica do escritor galego Xosé Neira Vilas, en 
conversa directa con Eva Veiga. 
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Velaí: desde o venres día 6 de outubro, novo programa de Xaime Fandiño, cun 
formato que constaba de varios apartados. En primeiro lugar, “Servizo de urxencias”, 
primeira miniserie de produción propia da TVG, con guión de Suso del Toro. No re-
parto contaba tamén con Antonio Durán “Morris” como o doutor Paulino; Manuel 
Pombal como celador; Marisa Soto no papel de enfermeira, e Luma Gómez como 
doutora Chus. En segundo lugar, unha serie de reportaxes coa participación da xente 
nas rúas, con guións e presentación do xornalista Antonio Blanco. Como remate, o 
humor das cámaras ocultas co actor ourensán Serxio Pazos98 como gancho. Emitíase 
a partir das 21,30, con 30 minutos de duración. A última emisión foi o 12 de xaneiro 
de 1990, despois de 14 episodios.

Superamigos: a partir do luns 9 de outubro comeza este programa infantil, dia-
rio, dirixido e presentado por Rosa María Tebar. Era un programa enfocado a con-
segui-la participación dos nenos. A estrutura do formato comezaba coa presentación 
da directora xunto cos invitados no plató; seguía un pequeno skech e diálogos entre 
a mascota do programa “O espantallo” os nenos e a presentadora. Continuaba coa 
emisión de debuxos animados, concursos con premios, un conto en galego-inglés, e 
remataba cunha actuación. Case pode considerarse que este programa foi o antece-
dente do que sería o Xabarin. Estaría en antena ata o comezo da temporada de verán 
de 1990.

Noite de estrelas: programa musical para a noite dos xoves que comeza a emitirse 
o 12 de outubro a partir das 21.30 horas, cunha duración de 90 minutos, desde un 
dos salóns do Hotel Finisterre de A Coruña. Este novo musical estaba presentado 
por Pemón Bouzas, dirixido e realizado na primeira etapa por Fernando Navarrete, 
posteriormente quedaría a cargo do realizador de TVG Rubén G. Loureda. O primeiro 
programa contou coa presenza estelar de Juan Pardo.

Luces da cidade: primeiro espazo da canle autonómica dedicado especificamente 
ó mundo do cine, que comezou a emitirse o sábado 14 de outubro. Estaba dirixido 
e presentado por Moncho Lemos, coa guionización de Eduardo Galán. Emitíase as 
98 A utilización dun formato semellante en Madrid, serviu para que este actor galego puidese abrir-
se camiño no ámbito de toda España y actuar nas cadeas nacionais.
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18,30 da tarde, cunha duración de 30 minutos.

Riscos: programa documental dedicado ás artes plásticas de Galicia, producido por 
Vídeo Voz comezou a súa emisión o 4 de novembro, ás 13.00 horas do sábado, o 
primeiro dedicado ó pintor Alberto Carpo. O segundo tratou de forma monográfica 
sobre o debuxante Miguel Anxo Prado que xa contaba con premios dentro e fora de 
Galicia. Considerado un mestre do comic, estilo ó que lle deu un aire renovador e 
persoal. 

Resultados de 1989

Para este ano, Televisión de Galicia prevía uns ingresos por publicidade de 1.500 
millóns de pesetas. Os ingresos reais aproximáronse algo a esta cifra, acadando xa 
un total de 1.122 millóns de pesetas, sen que aínda entrase en vigor o contrato de Pu-
bliespaña. Os ingresos de publicidade menores dos previstos así como o incremento 
de gastos financeiros, gastos de persoal e de produción por riba do presupostado, 
fixeron que no remata de 1989 o déficit da TVG acadara o 4.470 millóns de pesetas.

Premio Internacional: O día 20 de setembro de 1989, TVG recibiu o premio 
internacional Azor de Ouro, na Mostra Atlántica de Televissao coa reportaxe “Casón: 
despois da traxedia”, realizado polo xornalista Arturo Maneiro. A reportaxe narraba 
as consecuencias sociais do accidente sufrido polo cargueiro de bandeira panameña 
“Casón” fronte a costa de Fisterra, cando navegaba cun cargamento considerado tóxi-
co. No accidente perderan a vida 22 tripulantes e creou un clima de incerteza e des-
acougo, debido ás informacións contraditorias e confusas da Administración central 
e autonómica. A realización correra a cargo de Sol Varela. 
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Audiencias

Para o ano 1989 xa existen datos de audimetría que permiten coñecer a cota de mer-
cado real da Televisión de Galicia por cada mes do ano. Este sería o último período 
da TVG no que estaría no mercado competindo con TVE, porque en 1990 comezaron 
a emitir as televisión privadas, fragmentando as audiencias. 

Pode afirmarse que os resultados da Televisión de Galicia neste ano 1989 foron os 
máis altos da súa historia por unhas circunstancias que cambiaron a partir desas 
datas. 
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Ó remate desta etapa pode resultar significativo un resume da evolución da cota de 
mercado durante o primeiro lustro de emisións, sempre tendo en conta a diferenza 
de fontes antes da implantación do sistema de medición de audiencias por audíme-
tros. Pódese apreciar como desde 1987 a tendencia é ascendente e propicia para que 
o contrato con Publiespaña puidese ter éxito na contratación de publicidade; sen em-
bargo, as condicións de mercado cambiaron coa aparición das televisión privadas e a 
cota de mercado da TVG non podía continuar nos niveis de 1989.
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Capítulo 5

1990-1994: Etapa de consolidación 

Durante todo o mes de xaneiro deste ano, estanse a constituír as institucións auto-
nómicas de acordo co resultado das elección do 17 de decembro. Constitúese o novo 
Parlamento y e comeza unha nova lexislatura. O día 31 de xaneiro se celebra o 
pleno de investidura de Manuel Fraga como presidente da Xunta e o 5 de febreiro 
ten lugar o acto de toma de posesión na praza do Obradoiro. A partir deste momento 
forma o novo Goberno, que toma posesión o día seguinte. Queda así rematado o pro-
ceso que suporá un cambio no equipo directivo da Televisión de Galicia. 

Sen embargo, o relevo na dirección xeral da CRTVG se retrasaba por non considerar 
urxente este trámite ou porque había algunha intención de agardar a renova-lo Con-
sello de Administración antes de propoñer o nomeamento dun novo director xeral. 
A indecisión provocou un período transitorio demasiado longo para o equipo saínte 
e o máximo responsable, Abilio Bernaldo de Quirós considerou necesario presentar 
ante Manuel Fraga unha carta de dimisión o día 19 de febreiro, na que salientaba que 

O retraso no nomeamento do novo Director Xeral está prexudicando 
moito á Televisión de Galicia e á Radio Autonómica Galega, encadradas 
ámbalas dúas na Compañía que veño dirixindo desde fai máis de tres 
anos.

Recordaba Abilio Bernaldo de Quiros que 

A Xunta de Galicia pode designar ó Director Xeral por acordo do seu 
Consello e mediante o oportuno Decreto, sen máis trámite que a notifi-
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cación previa ó Consello de Administración. ¿Qué impide, polo tanto, o 
inmediato nomeamento do meu sucesor, se non son as estratexias polí-
ticas dos nosos Grupos Parlamentarios e a decisión da Xunta, que nada 
impide cambiar, de renova-lo consello antes de nomear un novo Director 
Xeral?

E remataba a carta de Abilio ó presidente Manuel Fraga coas seguintes conclusións:

A vista de todo o que antecede, e despois dunha longa e fonda reflexión, 
decidín contribuír na medida das minas posibilidades ó logro dunha so-
lución rápida que corte ou desfaga dunha vez ese nefasto “nudo gordia-
no”, ó que antes me referín. E decidín contribuír a elo do seguinte xeito:

· Por medio da presente carta, contido que me propoño facer públi-
co no día de hoxe, presento a miña dimisión irrevocable e con efec-
tos inmediatos, do meu posto de Director Xeral da CRTVG e as súas 
Sociedades, unha vez que cumplín coa Lei e co meu compromiso, ó 
chega-lo remate dunha lexislatura.

· Prégoche, respectuosamente, pero con toda firmeza, que a Xunta 
de Galicia, da túa digna Presidencia proceda a designar sen máis 
dilación, e previo o único trámite previsto na Lei, ó Director Xeral 
que me sucederá no cargo.

· Namentras o devandito nomeamento no se efectúe, continuarei no 
me posto, como é a miña obriga, ata a toma de posesión dun novo 
Director Xeral, que espero e desexo poida ter lugar antes de que 
remate o presente mes de Febreiro.

Estou seguro de que comprenderás, meu querido amigo e Presidente, os 
motivos que me levaron a tomar esta decisión, baseados todos eles no 
fondo cariño que sinto pola nosa Empresa, que está única e exclusiva-
mente ó servicio de Galicia.
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O mesmo día da data desta carta, o luns 19 de febreiro de 1990, o Consello de Ad-
ministración da CRTVG foi informado polo conselleiro de Relacións Institucionais 
Víctor Vázquez Portomeñe da decisión de Xunta de Galicia de nomear director xeral 
da CRTVG a Ramón Villót Villot, cumprindo así o trámite legal de informar ó Conse-
llo de Administración do Ente. 

Tres días máis tarde, o mércores, 22 de febreiro de 1990 a Xunta de Galicia nomea 
oficialmente ó novo máximo mandatario da CRTVG. Ramón Villot y Villot, natural 
de Vigo, onde naceu en1933, licenciado en Dereito e xornalista, avogado exércente 
durante algún tempo no despacho de don Valentín Paz Andrade, cofundador e di-
rector da emisora “La Voz de Vigo”, responsable doutras cadeas radiofónicas España 
adiante, e director da rede de emisoras de Radio Nacional de España.

O día 23 de febreiro ten lugar o acto de toma de posesión, coa presenza do conse-
lleiro de Relacións Institucionais e portavoz da Xunta. O director xeral saínte, Abilio 
Bernaldo de Quirós sinalou nun breve discurso que deixaba unha televisión consoli-
dada, cunhas altas cotas de credibilidade e aceptación popular. Tamén solicitou para 
o seu sucesor o apoio das novas autoridades políticas nun momento no que “o déficit 
endémico da CRTVG o fai máis ca nunca preciso”.

Ramón Villot, ó facerse cargo da CRTG, manifestou emoción e reponsabilidade por 
asumir o novo cargo:

Sinto neste intre, o peso dunha gran responsabilidade, pero tamén a 
emoción do regreso á casa, lo go de case vinte anos de ausencia; un 
regreso que non é o camiño doce e prol do descanso do guerreiro, senón 
a ruta que conduce a unha batalla nobre en defensa da miña terra e das 
nosas xentes.

Sinto a impaciencia de que aspira a converter, canto antes, un sono en 
realidade: o sono dunha radio-televisión pública ó servicio da sociedade 
galega, potenciadora dos seus sinais de identidade, da súa lingua, da 
súa cultura, da súa realidade presente, do seu futuro, do seu progreso.
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Sinto a necesidade imperiosa de facer público o meu compromiso con 
esta idea e de chamar a todos cantos queiran axudarme a mantela en 
pé, cada un desde a súa particular responsabilidade. Esta é unha tarefa 
de moitos, unha obra en marcha, unha tarefa á que me incorporo agora 
para segui-los vieiros dos que me precederon.

É xusto, por tanto, que eu exprese o meu recoñecemento a Abilio Bernal-
do de Quirós, polo seu traballo destes anos. A nosa antiga amizade ava-
la este sentimento sincero e afectuoso, que fago extensivo a tódolos que 
colaboraron con el.

Sr. Conselleiro: rógolle que transmita ó Sr. Presidente da Xunta a miña 
vontade firme de cumprir e facer cumpri-la Lei de creación da Compa-
ñía de Radio-Televisión de Galicia, coa axuda –que agora recabo for-
malmente- do Consello de Administración; a a promesa empeñada no 
meu nome e no de cantos traballemos aquí, de servir ós intereses desta 
terra e das súas xentes con ilusión, honestidade e sen límites de esforzo.

O conselleiro portavoz do novo Goberno, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, ofreceu 
o apoio e a colaboración das institucións autonómicas para dotar tecnolóxica e eco-
nomicamente con todo o preciso ós medios públicos para que puidesen desenvolver 
os obxectivos que xustificaban a súa existencia. 

Equipo directivo dos 90

O 27 de febreiro de 1990, Ramón Villót nomeou director da TVG ó xornalista e 
membro da primeira redacción de Informativos Xosé Francisco Rodil Lombardía. 
O equipo da TVG quedaba completado con Arturo Maneiro Vila na dirección de In-
formativos e Enrique de Arce Temes na dirección de Programas, dous xornalistas 
procedentes tamén do primeiro equipo de redactores da Televisión de Galicia. Anxo 
Quintanilla, produtor de Informativos ata ese momento, pasa a ser director de Pro-
dución. Na CRTVG, Javier Ruiz de Cortazar, diplomado social, experto en organiza-
ción de persoal noutras empresas galegas, substitúe a María Velázquez en Recursos 
Humanos. No resto da estrutura apenas houbo modificación con respecto ós cargos 
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intermedios e xefes de servizos da etapa anterior. 

Por outra parte, non existe acordo entre os grupos parlamentarios para renova-lo 
Consello de Administración da CRTVG e continúa coa mesma composición durante 
varios meses.

Nas primeiras declaracións públicas, o novo director xeral afirmou que non pensa-
ba variar “os parámetros fundamentais” cos que viña actuando ultimamente TVG e 
que, por tanto, non estaba nos seus plans levar a cabo unha redución dos orzamentos 
avanzados polo anterior equipo estipulados en algo máis de 7.564 millóns de pesetas. 

Durante os primeiros meses do novo equipo a TVG continuou coa programación da 
dirección anterior, introducindo as indispensables modificacións. Mantivéronse os 
horarios de emisión coa intención inicial de non incrementar, ou mesmo reducir, os 
custos da Televisión de Galicia. Pero as modificacións introducidas polo novo equipo 
directivo foron obxecto de gran atención polos medios de comunicación. Cada cam-
bio ou movemento nos programas era cualificado de político, ata tal punto que ós 
poucos días de tomar posesión encontráronse cunha polémica pública que obrigou á 
primeira nota oficial da Televisión de Galicia99. 

Comezaba así unha nova etapa da Televisión de Galicia100, unha institución pública 

99  O día 13 de marzo, o Director Xeral da CRTVG emite unha nota oficial sobre a dimisión do direc-
tor do programa “Contrafío” en resposta á decisión da dirección da TVG de non aceptar a prepara-
ción e emisión dun debate sobre a autodeterminación. Xosé María García Palmeiro levara a cabo 
a preparación do debate sen cumprir coa previa proposta á dirección da TVG,condición prevista 
expresamente no contrato. Este presentador levaba emitidos 7 dos 20 programas contratados. El 
mesmo substituíra en 1987 a Amelia García, cando a dirección daquela suspendera sen explicacións 
un debate sobre política lingüística. Este proceso comezara o día 2 de marzo de 1990, a una sema-
na da renovación do equipo directivo da Televisión de Galicia. O programa tivo que ser retrasado 
ó martes día 13, presentado por Luís Menéndez, xornalista da TVG. Este espazo continuou a súa 
emisión ata o 12 de xuño de 1990.
100 Como quedaba anunciado desde os primeiros días, foi unha etapa convulsa desde o punto de 
vista político e sindical. O ano comezou coa reclamación de estabilidade laboral para 340 traballa-
dores ó equipo saínte: El Correo Gallego, El Ideal Gallego, o día  27.1.1990: La Región,  Atlántico e 
Diario de Pontevedra o 29.1.1990. Aparición de micrófonos e correspondente denuncia La Voz de 
Galicia e Diario 16, 18 de maio de 1990. Petición de comparecencias parlamentarias, tensión labo-
ral  e presións antes o Parlamento: La Voz de Galicia 27.4.1990; folgas a partir de día 2 de novem-
bro.



Capítulo 5 163

25 anos de Televisión de Galicia

aceptada xa en toda Galicia. Os responsables municipais101 recoñecían a importancia 
da TVG, razón pola que reclamaron a súa presenza nas principias cidades nas que 
aínda non había instalacións axeitadas para atender debidamente os eventos que se 
producían.

O 27 de abril, Ramón Villot comparece por primeira vez na Comisión de Control da 
CRTVG do Parlamento de Galicia para explicar a situación da CRTVG e expoñer ós 
seus proxectos da nova etapa:

A Comunidade Autónoma aportará este ano 7.000 millóns de pesetas ó 
financiamento da CRTVG, que se completa con 1.918 millóns procedentes 
da publicidade e 403 millóns de vendas de programas e servizos. O per-
soal da Compañía está integrado por 736 traballadores dos que 43 son 
directivos, 289 persoas son fixas, 363 contratados temporais e 41 contra-
tados por obra102.

O 22 de maio de 1990, o equipo entrante asinando un contrato con SGAE para a 
utilización do repertorio, pero non queda resolto o conflito sobre as cantidades que 
debe pagar, xa que existen claras diferenzas entre as propostas do Sociedad General 
de Autores e Televisión de Galicia sobre as tarifas e o total que debe pagar.

Outros feitos relevantes de 1990, despois do cambio de directivos 

Desde o día 2 de abril se introducen algúns pequenos cambios en Informativos, 
comezando así notarse os cambios da etapa deste departamento baixo a dirección de 
Arturo Maneiro:

O Telexornal 1: desde esta data pasa a ser dirixido por Xosé Luís Muñoz e presen-

101 En outubro  o alcalde de Vigo pide maior atención da TVG á cidade: Voz de Galicia, sábado  27 
de outubro de 1990. Comunicación e sociedade, p.7. En novembro o grupo socialista de Ferrol pide 
maior atención ás informacións de Ferrol e a todo o que acontece na súa comarca: El Correo Galle-
go, xoves, 1 de novembro de 1990, p.17
102  Tradución ó galego da versión publicada por La Voz de Galicia, venres 27 de abril de 1990. Eco-
nomía, p.57.
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tado por Rosa Vilas, redactora que comeza así a súa etapa de presentadora.

Desde o comezo da temporada anterior, o TX1 estaba dirixido por Xosé Manuel Vega 
e presentando por Begoña Fontenla con Xoán Freire. Pero desde o 1 de xaneiro de 
1990 Freire deixa de presentar para ser substituído en pantalla por Irene Lamas. Este 
informativo continúa así ata o cambio de abril.

Telexornal 2: Desde o día 1 de xaneiro de 1990 continuaba dirixido por Encina 
Ramos e presentado por Luís Quintas, pero coa incorporación da Sonia Castelo, que 
comezaba así a súa carreira diante das pantallas. Sonia deixou de presentar informa-
tivos o 23 de marzo. Polo tanto, a partir do 2 de abril, este informativo volve a ser 
presentado por Encina Ramos e Luís Quintas. 

Sonia Castelo comeza unha nova etapa experimental como presentadora de O Agro, 
dentro do espazo Tempo e Agro. En etapas posteriores presentará O Tempo, substi-
tuíndo a Santiago Pemán en pantalla, porque a responsabilidade da información do 
tempo seguía baixo a responsabilidade de Pemán.

Durante o verán realizouse por primeira vez a experiencia de emitir o Telexornal ás 
22.00 horas, para non competir con TVE e tendo en conta o retraso dos costumes 
durante esta época do ano. 

Telexornal 3: Desde o comezo da temporada anterior, este informativo estaba di-
rixido por Piedade Cabo e presentado por Rosa Castro. A partir do 2 de abril volve a 
estar presentado tamén por Piedade Cabo, pero agora coa incorporación de Mercedes 
Tilve, redactora que tamén se estreaba así en tarefas de presentación. Tilve estivo 
presentando este espazo ata o 23 de maio. Rosa Castro se incorpora en xuño como 
presentadora no espazo que dirixía e presentaba Antón L. Galocha, Vivir Aquí.

Telexornal Fin de Semana: Cambiara de director desde o 17 de marzo. En 
lugar de Alfonso Cabaleiro, que pasou a ser Redactor Xefe de Infomativos, este Te-
lexornal comezou a estar baixo a responsabilidade de Ana Jorge Barreiro, pero conti-
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nuaban os mesmos presentados: Miriam Aldrey e Manuel Torrente. 

Enfoques: Programa semanal de reportaxes sobre eventos de actualidade, que esta-
ba dirixido por José Francisco Rodil Lombardía, novo director da TVG nesta etapa, 
pasara a ser responsabilidade do redactor Xosé Antón García Ferreiro desde o 16 de 
marzo.

A oferta de Deportes segue a ser un aspectos fundamental para os índices de au-
diencia da TVG, e na que se centran gran parte dos esforzos de produción propia coa 
emisión en directo da Liga e dos campionatos futbolísticos de maior atractivo e con 
outros deportes que poidan supoñer incremento de audiencia. 

A partir do 18 de maio, Televisión de Galicia consigue os dereitos do Giro de Italia 
e comeza a emitir na sobremesa os finais de etapa deste evento ciclista, substituíndo 
así a Sesión Continua, espazo de cine que viña da temporada anterior unindo a 
programación da sobremesa coa da tarde. Tamén se emitiu nesta franxa a nova serie 
de Robin Hood para cubrir o tempo total da película de cada tarde.

Máis acontecementos salientables da emisión

Desde o sábado, día 23 de xuño, comeza a emisión de “Imperio do Sol”, unha serie 
do que fora estudoso de fenómenos paranormais o doutor Jiménez del Oso. Era una 
coprodución de TVG con ETB e Producciones Culturales. A serie estaba dedicada e 
titulada á “Zona do Silencio” en terras mexicanas. 

O día 24 de xullo deste ano coincide co quinto aniversario da Televisión de Galicia. 
Para celebra-lo o realizador Manuel Abad prepara un gran espectáculo musical na 
praza da Quintana, baixo o Lema de A Fala, con actuacións de artistas de fala galega, 
portuguesa e brasileira e coa participación de presentadores e artistas invitados do 
resto das televisións autonómicas españolas: María del Mar Bonet, Joaquín Sabina, 
Oskorri, Carlos Cano e Ilegales. Figuras internacionais da canción tamén participa-
ron neste celebración, tales como Mirian Makeba, Jerri Lee Levis, The Cristians, Lisa 
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Sanfiel e Amalia Rodrígues.

Foi un despregue técnico que constou dos seguintes elementos:

En luz: 

1.600.000 watios 
1 Raio laser de 24 watios 
10 canóns 
24 vari-lite 
12 super-scan 
Iluminación das fachadas da catedral en Praterías, Obradoiro e Quinta-
na

En son:

15.000 watios na praza da Quintana 
8.000 watios na Praza do Obradoiro 
3.000 watios na Praza das Praterías

En imaxe

2 proxectores de imaxe 
1 pantalla de 8m por 6 m en Praterías  
1 pantalla de 4,5 m por 6 m no Obradoiro

En escenario:

Estrutura cuberta prevista para soportar un peso de 20 toneladas 
500 metros cadrados de carpintería repartidos en catro niveis con esca-
leiras e escalinatas incorporados.

Persoal:

300 profeisonais

Equipo técnico:

2 unidades móbiles 
8 cámaras na praza da Quintana 
5 cámaras na praza do Obradoiro 
1 cámara de enlace desde o monte do Pedroro 
1 Steady-cam 
1 grúa scorpión
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O espectáculo foi presentado por Xosé Ramón Gayoso e realizado por Ruben García 
xunto co propio Manuel Abad. A produción foi responsabilidade de Hilaro Pino e 
Rosa Gómez. Foi este o primeiro ano no que o gran programa aniversario realizouse 
integramente por persoal de Televisión de Galicia103.

Era igualmente o primeiro espectáculo no que TVG empregou unha cámara head-hot 
(ou cabeza quente). Instalada no oportuno guindastre, o novo recurso técnico apor-
taba unha total mobilidade para a captación de imaxes104, xa que se podía facer per-
corridos por riba de case todo o público que enchía a praza da Quintana, provocando 
uns efectos visuais propias deste espectáculo.

O realizador Manuel Abad sería pioneiro un ano despois na introdución doutra no-
vidade técnica na TVG: a cámara steady-cam, que aportaba unha maior sensación de 
velocidade e rapidez na realización. Foi utilizada por primeira vez na triloxía docu-
mental “Lendas do mar” xa en 1991. 

 Ó día seguinte, 25 de xullo, día da Patria Galega e do Apóstolo, TVG emite o docu-
mental dramatizado Viaxe a Jacobsland, sobre o Camiño de Santiago, coprodu-
cido coa televisión vasca, e que conta co feito salientable de que un dos actores era 
Achero Mañas, futuro director cinematográfico de sona no mundo do cine.

O martes 31 de xullo, TVG ofrece a primeira entrevista co novo presidente da Xun-
ta, Manuel Fraga Iribarne. Fernando Onega foi o encargado de mante-la conversa 
sobre o primeiro período de goberno, antes do comezo das vacacións oficiais da Ad-
ministración autonómica. Emitiuse despois do Telexornal 2, preto das 23.00 horas.

103 Como curiosidade pode engadirse que neste musical actuou, nun grupo de figurantes de baile e 
animadores o pé do escenario, a actriz e presentadora María Teresa (Teté) Delgado, sempre dis-
posta a mostra-la súa capacidade e entusiasmo por calquera manifestación espectacular. En marzo 
deste mesmo ano comezara a actuar como “secretaria atípica” no  concurso A Reoca.
104 Durante a emisión deste programa rexistrouse un corte de enerxía eléctrica, xusto cando estaba 
cantando Mirian Makeba, que seguiu uns instantes coa interpretación sen amplificación e sen es-
coitarse na emisión. Fallara o xerador eléctrico instalado xusto para garantir o subministro eléctri-
co.
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Un contrato histórico: O Fútbol na TVG

O día 6 de xullo de 1990, tivera lugar un feito de gran transcendencia e histórico 
para a Televisión de Galicia nos seguintes quince anos. TVG (integrada en FORTA 
con outras cinco televisións autonómicas: TV3, ETB, Telemadrid, Canal Nou, TV de 
Andalucía coa unión posterior de Canal +), asinou naquela data un contrato en exclu-
siva polo cal a Liga Nacional de Fútbol Profesional105 cedía os dereitos de imaxe co-
rrespondentes as temporadas 90-91 ata a 97-98 para a retransmisión en directo e en 
exclusiva para o territorio nacional de 34 partidos del Campionato Nacional de Liga y 
6 partidos de la Copa de S.M. el Rei (agás a final) y a gravación en exclusiva de tódolos 
encontros de 1ª y 2ª División da Liga e de Copa, con excepción da final, para realizar 
un espazo deportivo semanal resume dos encontros. As autonómicas podían elixir os 
partidos que transmitirían, pero a LNFP reservábase a facultade de vetar hasta un 
25% de los mesmos. FORTA podería ceder a terceiros os programas resumes, cun-
has certas condiciones de contido e horario de emisión. A contraprestación por estes 
dereitos foi de 54.000 millóns de pesetas que pagaron as televisión en proporción á 
poboación da súa cobertura. Este acordo tan beneficioso para TVG e as autonómicas 
fora posible grazas á retirada de RTVE da oferta polo fútbol. 

Deste xeito, Televisión de Galicia comezou a emitir partidos de fútbol de primeira di-
visión desde a temporada 90-91, na tarde dos sábados, logrando así un reforzamento 
de súa posición no mercado xusto no comezo das emisións das televisións privadas. 

A emisión dos partidos de fútbol permitiu que a caída das audiencias coa aparición 
de tres televisións máis no mercado nacional non fose tan catastrófica como podería 
preverse. En todo caso, existiu desde o principio o 20 de setembro un preacordo con 
TVE para que puideran emitir os partidos de fútbol nas comunidades sen televisión 
propia. Este acordo se consolidaría a principios do ano seguinte. Pero neste período 
transitorio houbo algúns problemas técnicos por parte de Retevisión106, para emitir 
105 A Liga profesional fixera en 1989 un contrato previo de cesión de dereitos adxudicado en exclusi-
va a empresa DORNA, para que esta entidade negociara coas televisións.
106 O día 24 de setembro de 1990, Retevisión emitiu para Madrid o partido por TVE2 o mesmo 
tempo que estaba sendo emitido por Telemadrid, provocando un conflito que puxo de manifesto as 
dificultades técnicas, pero puido resolverse en emisións posteriores.
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contidos distintos do fútbol nos territorios cubertos por televisións autonómicas.

A seguinte táboa amosa a diferenza entre estar competindo só con TVE e contar con 
tres competidores máis no mercado. Producíase un cambio de etapa fundamental 
para Televisión de Galicia e o fútbol foi o muro de contención, e durante anos mantí-
vose preto do 20 por cento de cota de mercado.

 Xan. Feb. Marzo Abril Maio Xuño Xullo Ago. Set. Out. Nov. Dec.
1989 28.4 27.6 26.3 23.5 26.0 28.7 26.9 30.1 26.0 27.4 28.3 27.8
1990 31.3 28.3 25.3 28.1 25.0 19.8 18.2 20.8 20.5 18.5 18.8 19.4

Acordos para potenciar os Servizos Informativos

Durante todo este ano 1990 leváronse a cabo unha serie de contactos e iniciativas 
para contar con maior aportación de fontes dispoñibles para os Servizos Informati-
vos. Un dos máis importantes foi o acordo con RTVE para participar nos intercam-
bios de noticias de UER107. As negociacións de contidos leváronse entre o director 
de Informativos e o daquela director de Relacións Internacionais de RTVE Diego 
Carcedo. No acordo establecíase que as noticias subcontratadas podían ser utilizadas 
unicamente no servicio de TVG emitido en España a través de emisoras terrestres no 
ámbito da Comunidade Autónoma. Entrou en vigor a principios do ano seguinte.

Dentro deste ano, e no seo de Forta inícianse conversas para a instalacións dunha ofi-
cina conxunta en Bruxelas, xa que era un centro importante de información para as 
autonómicas. Para a TVG contar con instalacións propias non era un tema preferen-
te, pero contaba xa con correspondente. Increméntanse os intercambios e asistencias 
técnicas entre as autonómicas. 

Durante todo o 1990 estivo en vigor o contrato con Telefónica para manter os inter-

107 A negociación destes acordos fíxose en simultáneo coa negociación dos da cesión de transmi-
sión de partidos de fútbol por TVE2 nos territorios sen televisión autonómica. Estas negociacións 
comezaron a concretarse a finais de setembro de 1990. Nun escrito da Asesoría xurídica de FORTA 
figura a data do 28 de setembro de 1990, como punto de partido da contactos para os intercambios 
da UER.
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cambios de noticias entre todas as autonómicas co que se denominaba rede terrestre 
en estrela, así como das contribucións por satélite a través de Eutelsat. Neste ano Re-
tevisión tamén fai unha oferta a FORTA de enlaces terrestres da rede en estrela e de 
contribución por satélite a través do Panansat. Todo isto demostraba o peso que es-
taban adquirindo as televisións autonómicas no novo mercado aberto de televisión. 
Todas estas negociacións continuarán durante todo o ano 1991.

Novos programas antes do cambio de equipo

O equipo directivo da TVG saínte deixou en proceso varios novos programas que 
comezaron a emitirse en 1990, algúns antes de remata-la súa xestión, como os se-
guintes:

O xogo da Reoca: a partir do día 12 de febreiro de 1990 comeza este concurso 
da produtora Galaxia Comunicación coa dirección inicial de X. A. Perozo. A idea era 
transformar o coñecido e popular xogo de mesa nun espectáculo televisivo: probas 
físicas xunto con preguntas e respostas; premios, galanos e penalizacións; mascotas 
e antimascotas; druídas e trasnos que axudan ou tentan trabucar ós concursantes. O 
concurso estaba presentado por Carlos Blanco, acompañado por una atípica secreta-
ria encarnada por María Teresa (Teté) Delgado, quen moi pouco tempo despois sería 
a popular actriz Teté Delgado. A Reoca emitíase a partir das 22 horas dos luns e du-
rante un total de 90 minutos.O primeiro programa tivo unha finalidade demostrativa 
e só participaron persoeiros coñecido da televisión 

Artesa: a partir do 19 de febreiro de 1990. Un espazo gastronómico con preten-
sións tamén de divulgación de consumo e alimentaria, dirixido e presentado por Gui-
llermo Campos, realizado por Henrique Hacha e producido por Faro TV. A restaura-
dora Toñi Vicente actuaba como asesora culinaria. A primeira receita presentada foi 
“grelos fritidos” e o invitado, Benxamín Casal, que fora conselleiro de Industria na 
preautonomía galega.

Adiviña quen ven esta noite: comezou a súa emisión o mércores 21 de febrei-
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ro de 1990. Un novo talk-show presentado por Xosé Ramón Gayoso, realizado por 
Manuel Abad, e nesta ocasión dirixido por Suso Iglesias. Os contidos tiñan un perfil 
menos intimista e amosaba maior ritmo có anterior “Corazonada”. A súa emisión 
comezaba as 21.30 horas e duraba uns 75 minutos.

Os contidos do primeiro programa foron os seguintes:

Los Heredia  
Entrevista a Paloma Lago. 
Manuel Couce Pereiro, alcalde de Ferrol, fala de Paloma Lago 
Alfonso Couce Doce, ex-alcalde de Ferrol 
Actuación de Luz Casal 
Entrevista a Luz Casal 
Paisaxes de Boimorto 
Videoclip de Luz Casal 
Entrevista a Julia Otero 
Imaxes da aldea de A Penela, preto de Monforte de Lemos 
Entrevista a Celestino Torres, alcalde de Monforte de Lemos

Os títulos doutros programas tamén son indicativos dos temas que trataba:

Consagración de Primavera 
Galicia Cañí 
Terror 
A Sedución 
Crónica Negra

Primeiros programas estreados cos novos directivos

A programación preparada polo novo equipo vai tendo una incorporación lenta, e o 
período de verán da un prazo maior para promover os espazos da temporada de ou-
tono que será a primeira considerada propia dos novos directivos da TVG. 
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Rodil Lombardía establece unha comisión de programación para decidir a posta en 
pantalla de novos espazos e analiza-los resultados que se van obtendo. A comisión 
está composta por os seguinte directivos:

José Francisco Ropdil Lombardía, director da TVG 
Enrique de Arce Temes, director de Programas 
Arturo Maneiro Vila, director de Informativos 
María Ignacia Ceballos (Zaza), xefa de Produción allea 
Manuel Abad, xefe de realización de programas 
Xaime Fandiño, xefe de realización de Informativos 
Javier Sanmartín, xefe de análises e audiencias

Esta Comisión va se-la responsable de propoñer novos programas, modificar ás pro-
postas e adaptalas ás necesidades da audiencia da TVG. Desta comisión saíron os 
programas máis emblemáticos como Luar ou Supermartes.

A paisaxe e o tempo de Luís Pimentel: Desde o 14 de maio iniciouse, en hora-
rio de media noite, a emisión diaria da serie de 5 capítulos de 30 minutos de duración 
producidos por Vídeo Voz para TVG, sobre a vida, obra, contexto social e político no 
que viviu o poeta. Unha parte da serie realizouse cun guión de Anxo Quintela e outra 
parte, con guión de Miguel Anxo Murado. A realización estivo a cargo de Carlos Amil. 
Coincidía coa semana das Letras Galegas, efemérides que este ano 1990 estivo dedi-
cada a Luís Pimentel. Case toda a programación destes días tivo como obxecto a obra 
e vida do poeta galego.

Os Outros Feirantes: Desde o martes 22 de maio comeza a emisión desta serie, 
ás 21,40 horas, baseada en textos de Álvaro Cunqueiro, adaptados por Arturo Ruiba 
e Xosé Cermeño, quen tamén foi o director. A música foi composta para a serie polo 
músico Nani García. A produción de TVG e Galaxia. Os principais actores foron Al-
fredo Landa, Andrés Pajares, Rossy de Palma, , así como os galegos Santiago Ramos, 
Serxio Pazos, Anxela Ábalo, Tuto Vázquez, Ernesto Chao, Xosé Olbeira, entre outros 
39 actores. 
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Os outros feirantes era una serie de 6 capítulos de 30 minutos cada un, que contou 
cun presuposto de 99 millóns de pesetas. Cada capítulo necesitou un mes de traballo 
e a rodaxe comezou o día 11 de setembro de 1989 para rematar o 31 de xaneiro de 
xaneiro de 1990, en lugares como Santiago, Betanzos, Negreira, Padrón, Camariñas, 
Sigüeiro e Pontecesures. Era un proxecto e compromiso do equipo anterior, asumido 
pola nova dirección da TVG. A súa emisión estaba comprometida nas televisións da 
Forta: Andalucía Cataluña, Euskadi, Madrid e Valencia, 

A serie foi considerada no momento da súa presentación á prensa, o venres 18 de 
maio, como un reto económico, artístico e técnico que demostraba a capacidade de 
Galicia de facer produtos audiovisuais de calidade108. Neste acto presentouse unha 
reportaxe sobre cómo se fixo a serie, preparado por Moncho Lemos.

Crocante: Novo magazín de tarde de verán que comeza a emitirse o luns 18 de 
xuño, dirixido e presentado por Alberto Avendaño, xunto con Pilar García Rego, 
desde as 19,30 horas ata as 22.00 horas. Este horario supón o retraso da hora de 
emisión do Telexornal 2 durante este verán. Como o propio nome indica tratábase 
dun espazo de entretemento de verán, con entrevistas, música, participación do tele-
spectador e directos desde o exterior. Dentro deste horario incluíase tamén a serie de 
produción allea Maude. O 15 de xuño emitírase o derradeiro programa Arestora 
para deixar paso a temporada de verán, na que quedaba substituído por Crocante.

Mira que ven: Axenda cultural con reportaxes e novas de eventos do día, dirixido 
por Francisco Novo e presentado por Rosa Castro. É unha versión veraniega do es-
pazo Vivir aquí, ó que substituía. Comeza a súa emisión tamén o luns 18 de xuño 
deste ano.

Máis ozono: a partido 21 de xuño de 1990. Un programa lixeiro e de humor, moi 
de acordo coas preocupación medio ambientais que comezaban neses anos: cunha 
visión informal e desenfadada da actualidade estival, con guión de Xesús (Chichi) 
Campos, dirección e realización de Senén Bernárdez, coa presentación de Helena 

108 Faro de Vigo, sábado 19 de maio de 1990, p.20
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Soto.

Fronte a fronte: Programa de entrevistas de media hora de duración, que comezou 
o venres 22 de xuño. Estaba dirixido e presentado polo xornalista Bieito Rubido 
quen, nesas datas, era director da cadea de radio do grupo La Voz de Galicia. A pri-
meira entrevista da serie tivo como protagonista ó alcalde de A Coruña Francisco 
Vázquez. A súa emisión programábase a partir da media noite dos venres. O 6 de 
xuño entrevistou ó Premio Nobel doutor Severo Ochoa, falecido en 1993.

Onda 90: Os martes, desde o 7 de agosto comeza a emisión deste novo espazo 
musical recompilatorio, que ten como salientable que foi presentado por Marta Fer-
nández Novoa (Marta Novoa), unha presentadora da canteira propia da TVG que co-
mezaba a amosarse en pantalla con este cometido. O derradeiro programa emitiuse o 
martes 25 de setembro.

Programación da temporada 90-91

Na nova grella para a temporada, que arranca desde o mesmo día primeiro de outu-
bro de 1990, poténcianse os espazos de servizo público e divulgativos, distribuídos 
en catro bandas horarias ó longo da emisión. Neste día comezaron catro programas 
novos.

No comezo da temporada, a grella xeral de programación era como aparece no gráfi-
co, pero foi sufrindo modificacións a medida de que os novos programas foron inte-
grándose na emisión.

hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
12.00 carta de axuste Boa Saude Santa Misa
12.30 Divulgativo Preescolar Ecoloxía Prismas Imos/Patria

Tempo de 
Xogo13.00 Mira que ven

Deportes
13.30 Serie
14.20 Tempo e Agro Parlamento Serie
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14.30 Telexornal 1
TX Fin de semana

15.00

Pensando en ti  

inclúe dúas
series

 serie infantil
series 

infantis 
xuvenis

16.00
Tarde 
Taina 

17.00
 serie infantil H. Data

18.00
Infantil

En xogo
 

En xogo

19.00 Curso Inglés
 Boa Saúde Etcétera Cociña Tenis

20.00 Serie
 Serie Serie

21.00 Telexornal 2 TX Fin sem
 Tempo e agro Radio Onte

22.00
En titulares A Reoca

Cine 10
Serie

Gran 
Cinema

TX Fin sem

En xogo
 

Serie Entre 
Amigos23.00 Series Serie

23.30 Telexornal3
Deportes00.00 Nacer de N.

TV Pirata
01.00

Pensando en ti: Xosé Ramón Gayoso comezou o día 1 de outubro de 1990 un 
novo talk-show diario, con atención a tódolos temas de interese, coa participación de 
invitados galegos que tiveron algún protagonismo na actualidade en charlas a fondo 
e tranquilas, intercalado con actuacións de artistas.

En titulares: A partir do 1 de outubro tamén comezou este espazo que se presen-
taba como un informativo en directo, para analiza-las claves das novas máis desta-
cadas da semana, presentado polo xornalista e comentarista Carlos Luís Rodríguez, 
realizado Jorge Algora coa súa produtora CAI para TVG no plató 300 da Televisión 
de Galicia.

O esquema do primeiro programa é orientativo dos contidos habituais que xiraban 
en torno a un persoeiro galego:

Carlos Luís Rodríguez fala con Xosé Cuiña Crespo, conselleiro de Orde-
nación do Territorio) antes da cabeceira 
Comeza a entrevista de Carlos Luís Rodríguez a Xosé Cuiña Crespo 
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Imaxes do “Muiño de Eladio” na localidade de Prado (Lalín) 
Intervencións do Pai e da nai de Cuiña, falando do conselleiro 
Veciños de Lalín opinan sobre Xosé Cuiña Crespo 
Carlos Luís Rodríguez fala con: Emilio López, de Comisións Labregas e 
con Xosé Antón Prieto (empresario de Lácteos Prieto, Pontevedra) 
Enquisa sobre tractoradas 
Imaxes da Tractorada 
Actuación de “Telegaitas Show” 
Carlos Luís Rodríguez fala con Rossy de Palma

Boa Saúde: O mesmo día 1 de outubro comeza a emisión deste programa para os 
luns, de 30 minutos de duración, entre as 19,15 e 19,45 horas, dirixido e presentado 
por Manuel Torreiglesias, profesional galego que xa realizara programas semellantes 
en TVE. Agora comezaba unha nova experiencia en galego. 

O primeiro programa emitiuse baixo o lema de “A saúde e boa cousa”, cos seguintes 
contidos:

Presentación dos obxectivos do programa por Manuel Torrreiglesias 
Julio Sierra, realizador de TV, relata a súa experiencia de transplante de 
fígado 
Entrevista a Alfonso Castro Beiras, cardiólogo 
Imaxes de carne de porco salgada, en bandexas 
Entrevista a Rafael Tojo, catedrático de Pediatría 
Imaxes de recen nado, probas médicas, de comedor escolar, de xente 3ª 
idade 
Explicación da arteriosclerose 
Entrevista a Gregorio Varela, catedrático de Nutrición 
Entrevista a Rafael Juane, epidemiólogo 
Imaxes dun cociñeiro picando patacas 
Entrevista a Manuel Montero conselleiro de Sanidade 
Entrevista a Juan Fernández, conselleiro de Industria, Comercio e Con-
sumo 
Imaxes dun incendio forestal, de avión apagalumes, de bosque e árbores
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Cousas da lingua: Desde este 1 de outubro comeza un espazo divulgativo de dez 
minutos, case diario, sobre curiosidades da lingua galega. Dirixido polo académico 
Constantino García, coa colaboración do profesor Xosé Luís Regueiro e presentado 
por Rosa Castro. En cada programa tratan un tema que podía ser o significado dunha 
palabra, formas de indicar o mesmo concepto en galego, unha dúbida. Por exemplo, o 
programa segundo estivo dedicado ás diversas formas de utiliza-la senso da concepto 
neno, cativo, pequeno. O terceiro tata sobre o concepto de “pícaros”, e aproveitan 
a ocasión para facerlle unha entrevista ó presidente da Xunta, Manuel Fraga sobre 
a súa infancia. O espazo sufre diversos cambios no seu formato e duración ó longo 
dos catro anos de presenza en antena. A primeira semana emitiuse entre as 18,05 e 
18,15. Pero a partir da segunda semana pasa á media noite, xusto antes do peche da 
emisión.

Etcétera: A partir do 2 de outubro, comeza unha nova oferta cultural da que era 
responsable o escritor que fora director xeral de Edicións Xerais Luís Mariño. Come-
zaba así un espazo que estaría en antena case dez anos. Estaba presentado por novos 
valores na pantalla non procedentes da TVG, comezando con Teresa Morán. Colabo-
raba nos guións o xornalista Xavier Navaza. Nesta primeira etapa emitíase entre as 
19,15 e as 19,45. 

Os contidos do primeiro programa dan ofrecen unha imaxe da idea de divulgación 
cultural de Luís Mariño:

Imaxes de Esculturas de Francisco Leiro, como adianto á reportaxe que 
sobre este artista ofrecerá o próximo programa 
Exposición de pintura de Jorge Castillo no Palau de la Virreina, en Bar-
celona 
Exposición de bocexos de deseño industrial en Sargadelos 
Imaxes: Ballet do Teatro da Ópera de Bielorrusia 
Reportaxe sobre “Fútbol e literatura: imaxes de fútbol antigas e novas) A 
propósito dos “11 Contos de Fútbol” de Camilo José Cela e doutros escri-
tores, mesmo poetas, que dedicaron súa atención ó deporte do fútbol. 
Un plano de Rafael Alberti Toureiro (toureando). Foto de Celso Emilio 
Ferreiro. Afeccionados de futbol alborotando. Camilo José Cela (subindo 
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unha escaleira) 
Luis Mariño fala con Milagros Becerra, profesora de Matemáticas do 
Instituto de Noia 
Comentan o libro “Eles e elas”, contos eróticos editados por Xerais, cada 
conto dun autor ou autora distintos 
Reportaxe sobre a pintura de Manuel Moldes na Casa da Parra, Santia-
go 
O escritor Víctor Freixanes fala da súa relación cos libros

Preescolar na casa: Este mesmo 2 de outubro inicia a emisión deste espazo, 
dedicado a orientacións educativas no seo da familia, con rapaces no plató. Era un 
proxecto pedagóxico de maior alcance coa base na emisión televisiva. Comezou pro-
gramado para os martes ás 12,30 horas. Estaba dirixido por Francisco Veiga.

Arroz con chícharos: O día 3 de outubro ponse en antena o primeiro espazo 
de cociña. Estaba dirixido por Xosé Cermeño e presentado pola actriz galega Susana 
Dáns. Estivo en emisión 36 semana, ata a temporada de verán do ano seguinte. Por 
este programa pasaron os mellores cociñeiros de Galicia, así como os expertos en 
temas culinarios.

Prismas: Desde o 4 de outubro comeza este programa de orientación profesional 
e universitaria, presentado por Maite Cabezas. Emitíase os xoves, entre ás 12,30 e 
13,00 horas. O contido do primeiro programa reflicte o plano xeral ou esquema do 
espazo:

Reportaxe sobre o paro en Galicia 
Manifestacións en distintas cidades galegas 
Oficina de emprego 
Campesiños tradicionais galegos traballando na terra 
Traballadores da construción traballando 
Entrevista a Ramón López Suevos, director do departamento de Econo-
mía Aplicada da Universidade de Santiago 
Imaxes aéreas distintos lugares de Galicia, con sobreimpresión das ci-
fras do paro 
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Actividade en estaleiros, cadea de montaxe de coches, paisaxe de monta-
ña 
Entrevista a Manuel Pérez, conselleiro de Traballo 
Información sobre formación 
Información sobre bolsas 
Imaxes polígono de Fontiñas en construción 
Información sobre a licenciatura de Arquitectura, con Miguel Monelos, 
Arquitecto Técnico e Carlos Franco Taboada, profesor da escola de Ar-
quitectura Técnica 
Reportaxe sobre o oficio de fareiro, con Xosé Ramón Insua Traba, técni-
co en sinais marítimas.

Patria Poética: Comeza a partir do venres 5 de outubro. Un microespacio de 
15 minutos dedicada a aqueles escritores que, aínda non sendo galegos, adoptaron o 
galego como forma habitual, ou excepcional, nos seus escritos, elixindo así Galicia e o 
galego como patria poética. Era un espazo dirixido polo xornalista Xulio Xiz que fora 
varios anos colaborador da RTG e nestas datas era promotor da produtora audiovi-
sual Ophiusa de Lugo. Presentaba Mabel Mato.

Tarde Taina: A partir do 6 de outubro, comeza para o público infantil este pro-
grama, dirixido por Luís G. Lorenzo, realizado en Vigo, emitido Un espazo con actua-
cións onde os protagonistas eran rapaces: ata 250 asistiron as gravacións; tres pre-
sentadores: Belén Cabaleiro, Mimo Boris e Alberto Cunha, cun equipo de 42 persoas.

O programa incluía a serie Retorno do Antílope e contaba coa participación en plató 
do grupo de teatro “Chévere”, que realizaba una serie de sketchs breve só longo do 
espazo

Un dos principais protagonistas era Moki, un peludo e alaranxado moneco de luxo, 
de 1,5 metros de altura, confeccionado en Milán polo grupo “Ottenta” que tamén tra-
balla para a RAI, cun custo total de deseño, prototipo e dereitos de nove millóns de 
pesetas. de coa finalidade de entretemento e animación dos momentos de ocio. Moki 
estaba animado pola actriz de dobraxe Elena Amoedo. A produción estivo a cargo da 
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empresa Atland de Vigo. Emitíase os sábados desde as 16.00 horas ata as 17.30.

Radio Onte: Desde o día 7 de outubro comezou a emisión dunha nova fórmula 
musical: un percorrido pola nostalxia, por épocas, modas e estilos da música que se 
escoitaba en España e en Galicia desde finais dos anos 50 ata trinta anos máis tarde, 
con dirección de Suso Iglesias e a presentación de Nonito Pereira. A ambientación 
tamén recordaba a época da metade do século pasado, con salón, escenario e micró-
fonos da época. 

Os contidos do primeiro programa foron:

Nonito Pereira presenta o primeiro programa e explica os obxectivos 
Actuación de Jimy Dinámico 
Entrevista a Joaquín Trujillo, locutor xubilado 
Actuación de Manolo Bello 
Reportaxe con imaxes dos anos 50 - 60. “El Cordobés” toureando; un 
submarino, o lanzamento dun foguete espacial cun mono 
Actuación de Los Satélites 
Varios intérpretes, recordan cancións antigas 
Actuación de Sito Sedes 
Despedida

Terra: A partir do 12 de outubro ponse en antena un programa que tódalas sema-
nas informaba sobre determinadas actividades deportivas e sobre outras posibilida-
des de utilización do tempo libre: rutas interiores, alternativas turísticas e culturais, 
etc. O director, guionista e presentador era Henrique Banet. Os primeiros programas 
contaban cunha sección dedicada a actividade deportiva do Trial en moto. Jordi Ta-
rres, tricampeón do mundo nesta especialidade compartiu con TVG o inicio deste 
espazo. Outra sección era dedicada ás rutas polo interior de Galicia, como o Salnés 
no programa de apertura. Un terceiro bloque ofrecía orientacións sobre o acondicio-
namento de casas rurais, a caza, loia contra o lume e actividades de cultivo en xeral.

Man con man: A partir do 15 de outubro levouse a cabo una nova experiencia dun 



Capítulo 5 181

25 anos de Televisión de Galicia

concurso diario, dirixido, producido e realizado polo que fora coñecido profesional 
de TVE Enrique Martí Maqueda, e presentado por Eloy Magariños. 

Man con Man resultou polémico109 , pero permaneceu en pantalla ata a programa-
ción de verán de 1991. 

Sitio Distinto: Un xeito orixinal de facer TV

Desde o día 1 de novembro, na nova grella as horas de máxima audiencia, Tele-
visión de Galicia apostou por Sitio Distinto, unha nova experiencia a cargo do po-
lifacético artista galego Antón Reixa. O programa estaba dirixido e presentado polo 
mesmo Reixa. Sitio Distinto cumpriu trece entregas que remataron no xaneiro se-
guinte. Marcou un xeito orixinal de facer televisión: un lugar imaxinario en estado 
de guerra sen aparente explicación polo que desfilan artistas e personaxes “alterna-
tivos”. A mensaxe de Antón Reixa como “jalifa” de Sitio Distinto ós seus veciños de 
Galicia fíxose axiña popular: “Estamos en guerra, pero hai que reflexionar”. 

Na produción, realizada cos equipos e platós de TVG, tamén participaba a empresa 
Videoesquimal, promovida por Antón Reixa , no sistema de produción asociada. Cun 
presuposto de 4,5 millóns de pesetas por programa. 

Nunha sección do programa interviña o actor e locutor da Radio Galega, Carlos Blan-
co.

Os contidos do primeiro programa foron os seguintes:

Antón Reixa, presentación do programa, dos obxectivos e actuación 
Entrevista a Alfonso Teixeira da Mota, cónsul de Portugal en Vigo 
Entrevista a Francisco Días Concepción, cónsul de Cuba en Vigo 
Entrevista Mohamed Safa, representante OLP en Galicia 
Reixa, fala con Alvaro Pino 

109 Informacións do desaparecido xornal El Independiente, 2 de decembro de 1990, p.60. Faro de 
Vigo, 23 de febreiro de 1991, p. T/5
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Reixa fala con Manuel Taxes, percebeiro de Malpica 
Actuación de Youssou N’odour (grupo de color) 
Reixa fala cunhas rapazas de color vestidas de galegas 
Actuación da Charanga do Cuco de Velle 
Actuación de Os Diplomáticos 
Intervención de Joaquín García Quirós, cónsul de Malta 
Intervención de Lafontaine Saint Louis, embaixador Haiti 
Intervención de José Figueras Dotti, cónsul de Islandia 
Reixa fala con José Luís Sánchis, no plató

Remate de 1990

1990 remata coa emisión da primeira mensaxe institucional de Manuel Fraga como 
presidente da Xunta. Agravación da mensaxe realizouse o día 28 de decembro, 
diante dun fogar do Pazo de Faramello, na estrada a Padrón, preto de Santiago. Esta 
gravación necesitou un despregue de medios técnicos e humanos tan importante que 
en anos vindeiros optouse por realizala no plató da TVG. Foi emitido antes de rema-
ta-lo día 31 de decembro.

Na mesma noite, TVG emitiu un programa de fin de ano Benvido 91, realizado en 
conxunto con outras autonómica, coa habitual excepción de TV3, dirixido por José 
Luís Moreno. Por TVG o musical foi presentado por Pemón Bouzas cunha duración 
total de cinco hora e media, cunha interrupción ás 12 da noite para ofrecer en directo 
as badaladas de fin de ano desde varias localidades galegas. Actuaron un total de 30 
artistas entre os que estiveron presentes o grupo galego Xocaloma e Juan Pardo. O 
presuposto total do programa foi de 80 millóns de pesetas e a participación económi-
ca da Televisión de Galicia foi de 11 millóns de pesetas. 

Ano 1991, coa competencia das privadas

O ano 1991 comeza marcado pola competencia das novas televisións privadas, cir-
cunstancia que obriga a cambiar a estratexia da programación cun reaxuste diario 
das grellas. Por esta razón, TVG leva a cabo un proceso de ampliación do horario de 
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emisións. Así, desde o luns 18 de febreiro aumentouse o horario en media hora 
pola noite para a emisión da serie de ciencia ficción Dimensión descoñecida, que 
viña emitíndose a noite dos venres e pasaba así de semanal a diaria. Deste xeito che-
gábase a preto das 95 horas semanais. Pouco tempo máis tarde, o día 4 de marzo, 
volveuse ampliar novamente o horario de emisión, anticipando a hora de apertura, 
que viña sendo ás 12.00, ás 11.00 horas, de luns a venres. Con esta ampliación a TVG 
chega a case cen horas de emisión semanal, superadas con frecuencia polas retrans-
misión deportivas. Pero aínda está moi lonxe do horario continuado.

Este tamén está marcado polo contrato de exclusividade con Publiespaña que con-
dicionaba a programación na franxa das 19 ás 23 horas110, considerado como “prime 
time”.

Neste ambiente de competencia e busca de fórmulas para afianza-lo mercado, Tele-
visión de Galicia coa FORTA amplían os acordos do fútbol coa Televisión Española. 
Con data 5 de xaneiro de 1991, asinan un contrato111 con TVE, por medio do cal 
ceden os dereitos de emisión a TVE2 dos partidos de fútbol nas comunidades autó-
nomas nas que non existe televisión propia, ceden tamén resumes de partidos e per-
miten a entrada das cámaras propias de TVE ós partidos de fútbol.

Como contrapartida, TVE cedía ás autonómica o dereito para transmitir a final da 
Copa de Europa de Campións de Copa ( A Recopa). No mesmo contrato establécese 
o compromiso de dar acceso, ás autonómicas que o soliciten, ós intercambios de no-
ticias de Eurovisión, dando así posibilidade de contar con imaxes de informacións 
de Europa no momento en que se producen ou se intercambian entre as distintas 
televisións publicas europeas. Para este caso, era necesario un contrato de cada auto-
nómica con TVE, do que se falará máis adiante. 

110 Declaración do director, José Francisco Rodil Lombardía, El Ideal Gallego, 2 de febreiro de 1991
111 O contrato está firmado polos directores xerais das autonómicas Manuel Melero, por Canal Sur; 
Joan Granados, por TV3; González Sinde, por Telemadrid; Amadeu Fabregat I Mañes, por Canal 
9; Ramón Villot, por TVG; Iñaki Zarraoa por ETB (que constituía unha excepción no contrato), e 
Ramón Colóm por TVE.
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O acordo do fútbol con TVE supuxo tamén un alivio para os presupostos de TVG, xa 
que ía ingresar da televisión estatal o 10 por cento do que pagaba por este contrato 
coa FORTA.

O 4 de xaneiro, FORTA e Canal + subscribiron un contrato para a participación da 
canle de pago nos intercambios de noticias diario dos Informativos das televisións 
autonómicas. Este contrato tiña un carácter experimental e foi consolidado nun novo 
contrato asinado no verán de 1991. Este contrato ía supoñer unha aportación econó-
mica máis para TVG, amais das aportacións de noticias orixinarias de Canal. 

En canto a dispoñibilidades económicas, os presupostos de explotación da TVG para 
este ano tiveron as seguintes partidas:

Importe 
Total

Gastos Inversións Ingresos 
Publicidade

Outros 
ingresos

Ampliar 
capital

Subvención 
Xunta

8.293.776 7.880.040 413.736 2.128.750 395.751 300.000 5.469.275

Para incrementa-las dotacións económicas, a TVG inicia este novo ano coa firma dun-
ha serie de convenios con distintos departamentos da Administración autonómica, 
para difusión de programas determinados e para recabar recursos económicos adi-
cionais. O 30 de xaneiro asina un acordo de formación de futuros profesionais de 
imaxe e son coa Consellería de Educación. O 14 de febreiro, firma un convenio coa 
Consellería de Agricultura para a difusión de informacións sobre a agricultura por 
medio do programa “O Agro”. O 25 de marzo, asina un acordo de colaboración de 
TVG coa Igrexa Católica para a difusión dos contidos específicos relixiosos. O xoves 
18 de abril, firma un convenio coa Consellería de Sanidade para fomenta-la edu-
cación sanitaria de forma especial por medio do programa “Boa Saúde” de Manuel 
Torreiglesias. O 24 de abril, o director xeral da RTP, Antonio Braz, e Ramón Villot 
reuníronse na sede da TVG para establecer un acordo de colaboración entre os dous 
organismos, especialmente en programas culturais, onde se anuncia a intención de 
levar a cabo coproduccións e intercambio de programas culturais e musicais. Abríase 
tamén unha nova canle de colaboración entre a TVG e a RTP para novos convenios 
sobre informativos. Froito deste convenio foi a coprodución da gravación en Coimbra 



Capítulo 5 185

25 anos de Televisión de Galicia

da obra teatro A Castro. O día seguinte, 25 de abril, firma co reitor da Universidade 
de A Coruña un convenio marco de cooperación educativa en materia de informática.

O 14 de marzo, Ramón Villot presentou no Parlamento o catálogo de postos de tra-
ballo da Televisión de Galicia acordado no Consello de Administración da CRTVG. 
Este acordo prevía un cadro de persoal total de 446 profesionais na TVG distribuídos 
por funcións específicas. Esta definición, acordada polos grupos maioritarios PSOE e 
PP, daba paso a preparación da convocatoria de oposicións.

Nos primeiros días do mes de marzo entrara en funcionamento o enlace directo 
de sinais do centro de produción de TVG de San Marcos con centro repetidor de San 
Simón, no concello lucense do mesmo nome. Para o establecemento deste enlace foi 
precisa a construción dunha torre metálica de 55 metros de altura, cunha antena pa-
rabólica de 2 metros de diámetro. Este novo enlace fixo posible una conexión directa 
desde San Marcos coa provincia de Lugo, optimizándose os recursos e liberando ó 
centro emisor de O Pedroso.

No verán deste ano, concretamente en agosto, Televisión de Galicia experimentou a 
emisión co sistema dixital NICAM, en monoaural que permitía a posibilidade de que 
as películas puidesen escoitar en galego e en idioma orixinal, así como ofrecer o son 
da RTG na mesma emisión. O Experimento durou poucos días e quedou suspendido 
ata 1995, ano no que se implantou con todas as súas posibilidades técnicas. 

Tamén a principios deste ano 1991, desde o 3 de febreiro, comezou a emitirse a se-
rie Viaxeiros da luz. Unha historia de viaxes en trece capítulos a través dos tempos 
pola Galicia das lendas, dirixida por Valentín González Carrera, contando cos cáma-
ras de TVG Pep Fortuny e Pepe Esteller, e producida para Televisión de Galicia pola 
súa empresa Ibisa.

Segundo a propia sinopse, o contido do primeiro programa baixo o título No Bier-
zo: Invitación á viaxe, foi o comezo da andaina:
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Os Viaxeiros adéstranse para a viaxe que os agarda. Os catro, encón-
transe nun bosque e xuntos encamíñanse cara as terras do Bierzo, pórti-
co de entrada a Galicia. No Bierzo alugan catro cabalos, algo piollentos, 
a un tratante xitano e percorren Camponaraya, Cacabelos, Villafranca, 
As Médulas e Ponferrada. Ó seu paso atopan montañas de carbón, rúas 
medievais ou minas de ouro romanas. 
Na súa preparación os Viaxeiros han ferra-los cabalos, cousa nada fácil 
nos tempos que corren: dúas costelas dun Viaxeiro case perecen no in-
tento. 
Na Rúa da Auga vilafranquina inspíranse nos exemplos viaxeiros de Gil 
y Carrasco e Frei Martín Sarmiento. Na noite da súa partida, os Viaxei-
ros celebran unha cea medieval no castelo dos Templarios...

Servizos Informativos 

Desde o punto de vista informativo, 1991 comeza coa guerra do Golfo o día 16 de xa-
neiro. Este feito, anunciado con antelación, provocou un novo reto para os Servizos 
Informativos da TVG, nun operativo realizado en colaboración coa Forta, xa desde o 
comezo da invasión de Kuwait no verán de 1990. O reporteiro Xavier Vaz cubriu para 
as televisións autonómicas as informacións previas, durante o mes de setembro. Pos-
teriormente, xa a principios do ano 1991, Xan Freire, estivo informando en directo 
desde Bagdag, ata o comezo do bombardeo da cidade, momento no que foi evacuado 
xunto con tódolos correspondentes estranxeiros112. O operativo informativo mantívo-
se ata finais de febreiro, xa que o día 28 rendeuse Iraq e rematou a guerra. Durante 
este período foron enviados especiais á países limítrofes Mercedes Tilve, Ana Expósi-
to e novamente Xavier Vaz. O seguimento realizouse por medio de boletíns informa-
tivos case cada hora, durante toda a noite e madrugada. As audiencias de TVG nestas 
datas foron moi elevadas, pero sen chegar ás cotas de TVE113.

112 Nos primeiros momentos, tódolos medios que tiñan reporteiros desprazados en Bagadad per-
deron todo contacto cos periodistas ata varias horas máis tarde cando puideron saber que foran 
evacuados por estrada cara a  Ammán, entre os bombardeos constantes dos aeroportos e puntos 
importante polos que pasaban.
113 Ver informacións en Diario de Pontevedra 5 de abril de 1991, p.13. Atlántico, 7 de abril de 1991, 
p.62
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En simultáneo, desde o 24 de xaneiro, Os servizos Informativos da TVG ofrece-
ron as actividades culturais do proxecto Galicia no tempo, que se inaugurou este día, 
xoves, coa asistencia da Raiña de España dona Sofía. Sobre esta exposición comezou 
a traballar un equipo da TVG, dirixido por Eva Veiga, que tamén presentaba, para 
realizar unha serie de 17 capítulos, de 30 minutos de duración, que comezaría a emi-
tirse o 22 de abril. Levouse a cabo coa colaboración da Dirección Xeral de Cultura da 
Xunta de Galicia.

A partir do luns 4 de marzo de 1991, ampliouse o tempo de programación, adian-
tando unha hora a apertura da emisión114 de luns a venres, con dous espazos novos: 
Promocións, un espazo para informar dos contidos do día, de 11.00 a 11.05, e Re-
vista de prensa dedicado á facer un repaso ós principais contidos dos dez xornais 
que se publicaban en Galicia. Era un espazo baixo a responsabilidade directa do di-
rector de Informativos, Arturo Maneiro, sen presentación directa, con narración en 
off. 

E tamén se incluíron outros espazos novos:

Paixón Motor: Desde este mesmo día 2 de marzo, en Deportes comezase unha 
nova experiencia os sábados baixo a dirección de Eugenio López. El mesmo expli-
cou que no departamento de Deportes sempre tiveron a idea de dedicar un espazo ó 
motor, porque en Galicia había moita afección a estes deportes y coidaron que era o 
momento oportuno para levalo adiante. O programa estaba dedicado especialmente 
ás competicións galegas e internacionais nas que estaban presentes galegos, baseán-
dose en reportaxes e conexión en directo.

Labranza: O sábado, día 8 de marzo, estreouse este espazo semanal de informa-
ción agraria, con emisión ás 14.00 horas, presentado por Xulia Campo e dirixido por 
Anxo Vázquez. Este programa era froito dun convenio con Consellería de Agricultura 
e a TVG, para a difusión da agricultura e a defensa do Medio Ambiente. O primeiro 

114 Aínda así, a emisión comezaba as 11 da mañá de luns a venres. Nas fins de semana era ás 12.00 
horas.
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programa estivo dedicado a explicar o funcionamento e obxectivos do Laboratorio 
Interprofesional de Análise de leite. 

Adianto Informativo: A partir de abril de 1991115 comezou a emitirse o novo 
espazo informativo no que se incluía a tradución para xordos, cunha duración de 
7 minutos, a cargo de María Teresa López Muíños, licenciada en filosofía e Letras, 
especializada en sociolingüística. A posta en pantalla deste programa cumpría unha 
proposición aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia o día 12 de decem-
bro do ano 1990. nesta primeira versión aparecían en pantalla dúas presentadoras; 
comezou sendo Rosa Vilas quen presentaba falando acompañada por María Teresa 
López.

Informes TVG: Desde o domingo 14 de abril ponse en antena un novo programa 
semellante a Outra Xeira, dedicado a reportaxes de temas de actualidade, dirixido 
por Luís Menéndez. No primeiro emitiuse unha reportaxe de Celsa Martínez sobre 
a pesca en Namibia baixo o título de “Namibia, Augas prohibidas”, e outro informe 
elaborado por Xabier Vaz sobre os arrendatarios de terreos en Galicia: “Esta terra é 
do amo”. Desde o 26 de xuño de 1993 este programa pasou a emitirse os sábados ás 
23.00 horas.

Xa desde o sábado 23 de marzo, o Telexornal Fin de Semana pasara a ser presen-
tado por Helena Soto, que comezara na TVG presentando en 1989 Portoverán con 
Manuel López Prado. Tino Santiago, que ata esta data era responsable do programa 
Parlamento, pasa a ser editor do Telexornal 2. Fernando Madriñán pasa a ocuparse 
do programa de información parlamentaria. Pola súa parte, Antón Galocha queda 
como responsable único do espazo de información profesional Prismas.

Nestas datas, as presentacións dos Telexornais eran as seguintes: a primeira edición, 
por Rosa Vilas e Xavier Lama, con Ana Carragal en Deportes; na segunda, por Luís 
Quintas e Mercedes Tilve, con Irene Lamas en Deportes; na última do día, por Bego-

115 Nos documentos da TVG a primeira referencia a esta tradución para xordos figura no día 6 de 
maio de 1991, pero unha nota oficial da CRTVG do 19 de maio, sinala o comezo deste adianto no 
mes de abril.
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ña Fontenla, Terio Carrera encargábase de presentar o En Xogo noite. Mirian Aldrey 
continuou na fin de semana con Manuel Torrente ata a última de febreiro; e un mes 
más tarde, o 23 de marzo, Helena Soto pasou a ocupar o seu posto xunto a Torren-
te, como quedou indicado antes. No verán e nova temporada 91-92, foi Mercedes Til-
ve a presentadora de Fin de Semana con Manuel Torrente. E Tino Santiago ocupou o 
posto de Mercedes Tilve no TX2.

No mes de maio, os Servizos Informativos afrontan unha nova campaña de elec-
cións municipais, que remata coa xornada electoral do 26 de maio. Nesta ocasión, 
o programa especial realizouse cun despregue por toda Galicia de 40 periodistas, 20 
equipos de reporteiros gráficos, tres unidades móbiles e máis dun cento de técnicos; 
así como os platós das unidades informativas de Vigo, A Coruña, Lugo e Ourense. 
Nun dos colexios electorais de Santiago instalouse un plató específico para entradas 
en directo cos cidadáns votando. En San Marcos equipouse un set para entradas en 
directo para as televisións autonómicas. Nesta ocasión tivo reflexo nos medios escri-
tos116 o acerto das enquisas realizadas por Intergallup para TVG, tanto as recollidas 
á saída dos colexios electorais durante todo o día como os datos recollidos das 100 
primeiros papeletas nunhas mesas seleccionadas. O programa da xornada electoral 
prolongouse por espazo de seis horas de emisión seguidas, amais dos espazos emiti-
dos ó longo de todo ese día.

O 17 de maio, Día das Letras Galegas, Televisión de Galicia dedicou a súa pro-
gramación a Álvaro Cunqueiro, protagonista desde ano. Na programación matinal o 
espazo Os señores da palabra estará dedicado a Cunqueiro, así como a emisión 
de Os outros Feirantes. Pola tarde e noite, Pensando en ti, transmitiuse en directo 
desde Mondoñedo, dedicado de forma especial ó autor recordado este ano. Gayoso 
entrevisou a Xosé Díaz Xacome e Francisco Fernández del Riego, así como co Cesar 
Cunqueiro. Tamén o concurso Man con man dedicou os temas á figura e obra de 
Alvaro Cunqueiro. O día rematou coa emisión da langametraxe de Chano Piñeiro 
Sempre Xonxa. 

116 Ver informacións en Faro de Vigo 28 de maio de 1991 E/6. El Correo Gallego, 27 de maio, p.61
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Os días 10 e 11 de xuño, os Informativos realizan programas especiais nas mañas e 
nas tardes, coa transmisión en directo dos distintos actos da visita dos Reis de Espa-
ña a Galicia, para asistir á constitución do Padroado do Xacobeo 93 e a inauguración 
da sede da Fundación Camilo Xosé Cela en Iria Flavia. A primeira destas transmisión 
foi o acto de recibimento, co esquema típico de desfile de tropas na praza do Obradoi-
ro, presidencia do reis no podio e saúdo autoridades. Foi un despregue de medios no 
que participaron case tódolos profesionais do departamento.

Na semana do 12 o 16 de agosto, TVG transmitiu o desenvolvemento de cada final 
de etapa da V volta ciclista á comunidades galega, desde as 15,30 horas. Amais 
da transmisión tamén se realizaba un resume de media hora de duración, ás 23,30 
horas, con reportaxes, entrevistas e comentarios sobre o que daba de si a etapa de 
cada día.

O xoves, 3 de outubro de 1991, os Servizos Informativos da TVG transmitiron un 
novo acto de consolidación das institucións autonómicas de Galicia: a incorporación 
da unidade de policía autónoma á Xunta de Galicia. Un acto no que participou o pre-
sidente da Xunta e o ministro do Interior do goberno central.

O 29 de novembro deste ano, un equipo de reporteiros formado por Anxo Rodrí-
guez e Anxo de la Fuente embarcaron no palangreiro Gomistegui, do porto de Celei-
ro, para facer a primeira reportaxe vivindo nun pesqueiro para o programa Infor-
mes TVG. Farían unha marea de 15 días nun mar que se consideraba moi perigosa 
polos temporais e as ondas de varios metros que son habituais. Finalmente, a marea 
transcorrería nun tempo moi tranquilo, case excepcional no Gran Sol.

Programas de 1991

Bamban Club: O 12 de febreiro experiméntase cun novo formato no que reapa-
rece María Xosé Rodríguez, presentadora que comezara la TVG co moneco Pupo no 
programa Arestora, da man de Fidel Fernán. Bamban Club emitiuse os martes do 
tempo de carnaval, a partir do 12 de febreiro e continuou ata a temporada de verán. 
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O programa era un magazine ambientado nun local da época de 1930. O codirector 
foi Francisco Novo,con guións de Pilar Comesaña e Xurxo Souto.

Os contidos do primeiro programa foron os seguintes:

Mª Xosé Rodríguez, presenta 
Orquestra Bambán interpreta Cheek to Cheek 
Entrevista a Coté López, campión de Kid Boxing 
Grupo musical “Esclarecidos” 
Entrevista a James Skinner, escocés 
Entrevista Manuel Montero, vestido de mago en homenaxe a Cunqueiro 
Manuela e Miguel, falan con M.X. e interpretan “El Torrente” 
Entrevista a Perlando Carpino, siciliano, vestido de xeneral extravagan-
te 
Xente de Cobres (Pontevedra), antroido 
Concurso de baile de parellas 
Mª Xosé fala con PERET 
Caña de Azucar interpreta “He Visto un Hombre Llorar” 
Xenerales do Ulla no tempo de antroido 
Intervención da Comparsa “Os deputados”

Galicia no tempo

Galicia no tempo foi considerado “a produción máis ambiciosa da TVG”117 e como 
o primeiro gran documental realizado en San Marcos. 

Galicia no tempo comezou a emitirse o 22 de abril de 1991. Foi un programa 
producido con ocasión da exposición do mesmo nome que, na igrexa compostelá de 
San Martín Pinario, reunía as máis representativas mostras da escultura e da ouri-
vería galegas a través dos séculos. Un total de dezasete emisións con Eva Veiga como 
directora e presentadora de programas. O equipo composto por Xesús Villamil, como 
guionista, e Carlos Oro na realización percorreu Galicia para amosar ós telespectado-
res pezas, estilos, artistas e temas que deixaron a súa pegada na arte galega ó longo 
117 Ramón Villot , Diario 16 de Galicia, 24 de xuño de 1991, p.53
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dos séculos. A serie foi froito dun ano de traballo cun presuposto superior ós 35 mi-
llóns de pesetas

Galicia no tempo recibiu unha mención de honra na categoría televisiva do xurado 
da Mostra Internacional “Media Save Art 91”, que se celebrou en Roma durante os 
días 17 ó 22 de xuño de 1991. 

Antes de emitirse a serie, a finais de xaneiro, a cabeceira do programa foi nomeada 
para recibir premio “Pixel Ina” no festival Imagina de Montecarlo. A cabeceira fora 
creada por medios informáticos polo realizador Miguel Piñeiro. A partir dunha su-
perficie de pedra tridimensional xorden figuras que simbolizan distintas etapas de 
historia de Galicia. Este traballo mostrouse ó publico o día 1 de febreiro de 1991 
no festival , e o día 10 emitiuse en Canal + francés.

Lembranza: O luns 17 de xuño ponse en antena un novo espazo típico de verán, 
composto por unha recompilación de actuacións musicais dos seis anos de vida da 
TVG. Esta especie de historia musical da TVG realizado por Pablo Casanova,. emitía-
se entre as 12,30 e 13,30, de luns a venres.

Unha de romanos: O mércores 19 de xuño comeza a emisión deste programa, 
cualificado de aventuras, zapping, cámara oculta e moito humor, dirixido e realizado 
por Xaime Fandiño. Estaba baseado nunha suposta nova colonización de Galicia polo 
romanos clásicos, con escenas de exteriores e interiores. Os actores que como roma-
nos percorrían Galicia eran Serxio Pazos e Xesús Porrúa. As escenas de interiores na 
corte do Imperio contaba cun amplo elenco de actores que interpretaba a Pompeia, 
Virxinio, Vespasiana e o Imperator. Pode considerarse unha das primeiras series de 
ficción da TVG.

Colaboraban na redacción e guión deste programa Antón Losada e Miguel Anxo Ro-
dríguez, coa participación de Antonio Blanco. Na cámara oculta actuaba como gan-
cho Teresa Delgado Criado (Teté Delgado); coa produción de Juan Carlos Regueira.
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Mar a mar: O 20 de xuño comeza a emitirse este gran musical, proxecto estrela 
para o verán de 1991. Foi creado por TVG coa finalidade de realizalo en conxunto 
coas televisións da FORTA. Nesta ocasión, a grandiosidade do parque de Castrelos 
en Vigo substituíuse pola Illa da Toxa, cun escenario instalado sobre as augas do mar, 
nas propiedades do Gran Hotel, e unha escenografía que imitaba unha típica batea 
da ría, creada por Suso Montero, cun custo de 5 millóns de pesetas, con iluminación 
deseñada por Valentín Álvarez, no que tamén se utilizaron efectos pirotécnicos, cun 
presuposto de 22 millóns de pesetas. O custe total era de 168 millóns de pesetas.

As gravacións de Mar a Mar realizáronse nos primeiros días de xuño e remataron 
o día 11 do mesmo mes. Sempre a partir das dez de noite para aproveitar os cambios 
de luz entre o ocaso e a noite. Coa idea e dirección de Manuel Abad, realización de 
Rubén G. Loureda, produción executiva de Hilario Pino e presentación de Marisa 
Alvarez para TVG. Para as televisións en castelán. Madrid, Valencia e Andalucía, fa-
cía de presentador o actor Pepe Sancho. Para a Televisión Vasca presentaba naquela 
época Ramón García. A televisión de Cataluña non participou no proxecto. Foron 
trece programas cunha duración era de 90 minutos. O programa tería outras dúas 
etapas, unha desde Vigo (1998) e outra desde Cambados e Sada (2000). 

O mesmo escenario de Mar a Mar serviu para realizar un musical especial da Festa 
do Apóstolo e da Patria Galega o 25 de xullo. Foi un espectáculo sen o público prota-
gonizado integramente por artistas da música de orixe galega: Los Limones; Sabela. 
Semen-up. Xocaloma. The Refrescos. Taranis. Amancio Prada. Los Coyotes. Emilio 
Cao. Os Diplomáticos de Monte Alto. Brath. Cómplices. Na Lúa. Luís Emilio Batallán. 
Charlie J. Trio Arpegios. Seda Negra. Xoán Eiriz. Muxicas. Os Quinindiolas. Lúar na 
Lubre. Uxía e Pilocha. Os Resentidos. Orquestra R.T.V.G. A Roda. Xosé Manuel Eirís. 
Aerolíneas Federales. Milladoiro. Cántigas e Agarimos. Fopi un programa dirixido 
por Manuel Abad e realizado por Rubén Loureda.

Neste mesmo día 25 de xullo, transmitiuse en directo do acto oficial de entrega de 
Medallas de Galicia, desde os xardíns da sede da Xunta en San Caetano, desde as 20 
horas. No acto participou como espectáculo principal e ambientación autonómica a 
Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, dirixida polo seu fundador Xosé 
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Lois Foxo. Sen embargo, neste ano, o sexto aniversario da TVG non tivo unha cele-
bración especial con espectáculo cara ó público como A Fala do ano anterior. Emi-
tiuse a recompilación de actuacións do espectáculo Mar a Mar, como quedou dito, e 
transmitíronse en directo os actos dos Fogos do Apóstolo como era xa habitual.

Fatal, fatal, fatal: O 23 de xuño, púxose en antena un novo espazo de humor, di-
rixido por Antonio F. Simón, realizado por Odón de Pascual e presentado por Manuel 
Manquiña e Isabel Vázquez. Coa colaboración de Paco Lodeiro e Antonio Durán “Mo-
rris”. Programa de verán que buscaba entreter e divertir aproveitando a actividade e 
novidades propias desta estación.

En Pé de Festa: Este mesmo domingo 23 de xuño comeza o programa, dirixido 
por Suso Iglesias e presentado por Helena Soto, quen deixaba o Telexornal de Fin de 
Semana deste verán, no que foi substituída por Mercedes Tilve. En Pe de Festa era 
una programa emitido en directo desde os lugares de Galicia onde tiña lugar algunha 
festa ou romaría salientable. O primeiro programa estivo dedicado as festas de San 
Xoán de Poio.

O son das bandas: No mesmo día 23 de xuño comeza a emisión dun novo espazo 
para as mañás do domingo, con actuacións de distintas bandas municipais galegas. 
Era un programa sen presentador e sen presentación, recompilación e aproveitamen-
to doutras actuacións, que contiña tan só a interpretación dunha soa banda no seu 
propio municipio pero sen máis información. 

Programación da temporada 91-92

Desde o 16 de setembro de 1991, na temporada de outubro, os Servizos Infor-
mativos levan a cabo unha nova iniciativa, incorporando un novo Telexornal para 
dedicar tempo a noticias de ámbito máis local nun momento no que non era posible 
establecer un sistema de desconexións. Foi un espazo que comezou co título de In-
formativo Comarcal que máis tarde chamaríase Telexornal Comarcas se emitía 
a partir das 14 horas, antes de comezar o Telexornal 1. Estaba dirixido e presentado 
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por Antón Galocha. Non existían medios suficientes para facer grandes despregues 
de equipos, pero a intención foi atender acontecementos que no tiñan cabida no for-
mato do TX1. Pode considerarse que foi o anticipo do que anos máis tarde serían as 
desconexións locais ou os espazos informativos tipo Galicia Noticias moi posterior. 

Este mesmo día comeza en deportes un espazo de análise da xornada para as noites 
dos luns, baixo o título de A moviola, dirixido por Terio Carrera.

Novos programas

Sabor a ti: Magazine no que debuta como presentadora de televisión Silvia Jato118, 
quen ata ese momento era coñecida como modelo e con varios títulos de miss des-
de 1989 a 1991. A emisión comeza o martes 18 de setembro de 1991, a partir das 
21,30 horas. Copresentaba Víctor Bouzas. Estaba producido por CTV, realizado por 
Miguel Piñeiro e dirixido polo propio produtor Ghaleb Jaber Ibrahim.

O esquema típico deste formato tiña no seu primeiro programa os seguintes contidos

Entrevista a Alfredo Conde Cid 
Actuación da Orquestra Sabor a Ti 
Actuación de Los Panchos 
Concurso presentado por Victor Bouzas 
No primeiro programa os concursantes foron os presentadores Celia 
Pérez, Pemón Bouzas, Dolores Bouzón e Manuel Pampín 
Actuación do humorista Monnty que era colaborador fixo do programa

Neste ano 1991. Silvia Jato foi a presentadora do especial Fin de Ano que se emitiu co 
título de “Sabor a 92”, producido por CTV para TVG, dirixido tamén Ghaleb Jaber, 
coa realización de Manuel Abad.

118 No ano 1989 aparece xa no programa Venres Show, como modelo e como presentadora. No pro-
grama Noite de Estrelas en outubro do mesmo ano. En 1989 fora Miss Galicia, Miss nacional e Miss 
Fotogenia. A finais de marzo de 1991 é entrevistada en Bambán Club como aspirante a miss Europa 
daquel ano, no que chegou a ser primeira dama de honra de Miss Europa.
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Coa Miña Xente: A partir do 23 de setembro experiméntase con este novo pro-
grama diario. Un magacín distinto, dirixido e presentado por Pemón Bouzas con Yo-
landa Vázquez. Neste espazo comezou a carreira profesional de Patricia Pérez como 
azafata. A pesar da súa presenza ocasional, pouco a pouco foi tendo máis interven-
cións, introducindo invitados e dando paso a cortes de publicidade. De aquí pasaría 
a ter un papel en Luar, representou a TVG nunha gala de “Inocente Inocente” en 
Madrid, onde comezou a súa traxectoria en televisións nacionais119.

Olé os teus videos: Desde o 17 de outubro emitiuse un programa contratado con 
FORTA, producido por Gestmusic. Era un concurso con divertidos vídeos de afeccio-
nados e situacións extremadamente cómicas da vida diaria, familiar, de mascotas, 
etc. Foi un dos primeiros espazos do que mías tarde sería un formato moi estendido 
por tódalas cadeas do mungo. O espazo estaba conducido e presentado por Rosa Ma-
ría Sardá, xunto co actor galego Antonio Durán “Morris” como presentador propio 
da TVG.

Xogando coas letras: Dous días más tarde, o sábado 19 de outubro ponse en 
antena un concurso presentado por Paco Lodeiro e Paz Moreno. Era un xogo pensado 
para todo tipo de público, pero emitido en horario xuvenil, a partir das 19,30, cunha 
duración de 30 minutos. Era froito dun convenio coa Consellería de Educación e tiña 
como finalidade a aprendizaxe e promoción da lingua galega nun ambiente de xogo e 
espectáculo musical. Foi unha serie de 13 entregas.

Caso especial de Cine: Cantinflas

Nos espazos de cine, 1991 é o ano de Cantinflas en versión orixinal, que concentraba 
cada noite que se emitía case á metade da audiencia de Galicia. Películas como Su 
Excelencia, El Patrullero 777, El Barrendero, El Profe, Por mis pistolas, e 
outras máis foron moi ben acollidas pola audiencia na temporada 91-92. Era todo un 

119 “Yo me vine en representación de la TVG a trabajar en una gala que hizo «Inocente, inocente» 
con todas las autonómicas y ahí me conoció la gente de Globomedia, Emilio Aragón, y a los tres 
meses me llamaron para el casting de «El juego de la Oca» y así empecé” Patricia Pérez,  Mujerwa-
nadoo. Gente.
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ciclo que se repetiría na TVG ó longo de varios anos.

Eventos importantes no tramo final de 1991

O día 9 de novembro de 1991, ten lugar un novo acontecemento importante para 
Televisión de Galicia, se inauguran oficialmente e comezan a traballar as instalacións 
da Unidade Informativa de TVG en Vigo, onde conta cun plató con control que pode 
utilizarse como cabina de edición de novas e reportaxes, redacción e maquillaxe.O 
presuposto total de 160 millóns de pesetas, dos que 38,5 estiveron dedicados á com-
pra do inmoble120. Un total de 200 metros cadrados do primeiro piso da casa número 
6 de Gran Vía. Esta Delegación da TVG foi inaugurada polo presidente da Xunta e 
estiveron presentes as autoridades locais. Foi a segunda Delegación da TVG instalada 
en locais adquiridos pola Xunta de Galicia, a primeira fora a Unidade Informativa de 
A Coruña. No acto de inauguración anunciouse a próxima apertura das Delegacións 
de Ourense e Lugo, anuncio que non chegou a facerse realidade.

O día 23 deste mesmo mes, TVG emite en directo a inauguración do novo edificio 
de Servizos Múltiples que será tamén sede definitiva da Radio Galega e do Servizo de 
Documentación da Televisión de Galicia. 

O 10 de decembro, Televisión de Galicia e o Centro Galego de Bos Aires, firma-
ron un convenio para a difusión dunha produción videográfica sobre a vida no exilio 
do escrito re político Daniel Alfonso Rodríguez Castelao. O acordo foi asinado polo 
director Xeral da CRTVG, Ramón Villot e o presidente do Centro Galego, Juan M. 
Pérez. Esta produción contiña imaxes inédita sen mitin se en distintas actividades 
organizadas pola colectividade galega en Arxentina.

O presidente do Centro Galego sinalou no acto que para a entidade que representa-
120 O día 4 de febreiro de 1991 publicárase no DOG a resolución da Consellería de Economía pola 
que se autorizaba o procedemento de adquisición directa dun inmoble sito na rúa Gran Vía 6-1º, 
de Vigo, se adxudicaba a compra e se fixeron públicas as razóns que xustifican a adquisición directa 
tendo en conta que o local debía contar coas condicións técnicas necesarias. O propietario de piso 
era Emilio Clavo Lumbreras. O importe da adquisición era de 38.500.000 pesetas pagados me-
diante cheque bancario no momento da sinatura do contrato.
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ba, o feito de que a Televisión Galega tivese a exclusiva deste vídeo era un orgullo, xa 
que compensaba o esforzo realizado na recollida de pasaxes inéditos sobre a vida de 
Castelao, e grazas a esta acordo ía te-la difusión que se merecía.

O día 28 de decembro gravouse xa nos estudios de San Marcos a mensaxe de fin de 
ano do presidente da Xunta, que se emitiu o día 31 deste mes. A partir desde momen-
to deixáronse de gravar estas mensaxes en escenarios exteriores á TVG, simplifican-
do así o proceso de realización.

A programación da Televisión de Galicia rematou o ano 1991 cun programa re-
sume, na noite do 31 ó 1 de xaneiro, dentro da dinámica de austeridade económica, 
baixo o título de Gracias pola Galega, no que se recolleu o que fora a programación 
da TVG e os seus presentadores nos cinco primeiros anos da TVG. Presentado por 
“Manquiña” en clave de humor, con guión de Suso Iglesias e realización de Senén 
Bernárdez, axudado por Carola Prego. Intercaláronse felicitacións doutras televi-
sións autonómicas. Este programa daría pe para facer unha serie co mesmo formato 
no verán do ano seguinte.

Convocatoria de prazas antes de rematar 1991

Antes de rematar este ano de 1991, o día 29 de decembro, o Pleno de Consello de 
Administración da CRTVG aprobou as bases para a convocatoria de concurso opo-
sición para cubrir 234 prazas fixas na Televisión de Galicia. Convocábanse tamén 
43 prazas para a CRTVG e 29 para a Radio Galega. A convocatoria era a última fase 
do proceso iniciado nos meses de maio e xuño de 1990 co estudio das necesidades 
de persoal e a elaboración do catálogo de postos de traballo. A partir desta decisión, 
comezou unha actividade que ía ocupar case toda a metade doa seguinte ano 1992. 
Unha vez publicada oficialmente a convocatoria, comeza a correr un prazo de 30 para 
que os aspirantes presentasen ás súas solicitudes. 
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Ano 1992: Proceso de oposicións

Para tódolos proxectos de persoal e programación, TVG conta neste ano 1992 coas 
seguintes partidas económicas:

Importe 
Total

Gastos Inversións Ingresos 
Publicidade

Outros 
ingresos

Ampliar 
capital

Subvención 
Xunta

8.724.000 8.420.000 304.000 2.340.000 537.000 300.000 5.847.000

O día 7 de xaneiro sae publicado oficialmente o anuncio de concurso oposición pú-
blico con seguinte texto:

Convócase concurso -oposición para a provisión de 43 prazas na compañía de Radio 
-Televisión de Galicia, 29 na Radio Galega e 234 na Televisión de Galicia. 

As bases da convocatoria publícanse na edición de hoxe (7.1.92) do Diario Oficial de 
Galicia.

O director Xeral, Ramón Villot, xustificou esta convocatoria afirmando que era pre-
ciso definir os límites dun cadro de persoal necesario e suficiente para normalizar a 
situación laboral que viña tendo a Televisión desde a última convocatoria de 1988121. 

A distribución de novas prazas fixas para TVG foi a seguinte:

14 redactores 
11 auxiliares de Redacción 
4 asesores lingüísticos 
2 auxiliares de informativos 
2 realizadores 
24 axudantes de realización 
2 reporteiros gráficos 

121 Todas estas prazas  estaban cubertas con traballadores contratados temporalmente, porque 
nestes procesos no se soen cubrir con traballadores fixos a totalidade dos postos laborais que son 
necesarios para sacar adiante unha televisión, sempre hai unha elevada porcentaxe de postos tem-
porais.
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4 cámaras de primeira 
8 operadores de cámara 
5 control de cámaras 
3 axudantes de cámara 
6 operadores produtores de son 
6 operadores de postprodución 
6 grafistas tituladores 
4 deseñadores 
3 locutores 
9 documentalistas 
2 produtores 
14 axudantes de produción 
5 maquilladoras 
1 Técnico de iluminación 
11 técnicos electrónicos 
11 técnicos 
2 oficiais técnicos electrónicos 
15 auxiliares administrativos 
9 operadores 
3 oficiais técnicos electricistas 
2 condutores de vehículos 
26 operadores- montadores 
3 especialistas de montaxe 
6 almacenistas 
7 axudantes de mantemento

Para ocupar estas prazas, presentáronse un total de 3.456 solicitudes que cumprían 
os requisitos previos para seren admitidas. O día 20 de febreiro publicouse o anuncio 
oficial da lista provisoria de admitidos na convocatoria, abríndose un prazo de 5 días 
a partir do 25, para presentar reclamacións. As probas comezaron a partir do sábado 
9 de maio de 1992.

Durante o sábado 11 e domingo 12 de xaneiro, celebráronse no parador de Cam-
bados unha xornada de traballo organizada polos Servizos Informativos para anali-
zar os contidos que realizan, comparar cos informativos doutras televisións autonó-
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micas. Estivo orientada ós responsables de cada dos diversos espazos informativos. 
Un obxectivo importante nesta xornada foi someter a debate, estudio e propostas, o 
proxecto de Libro de Estilo que estaba elaborando o director de Informativos, o pri-
meiro e único que se levou a cabo na TVG. Foi tamén a primeira iniciativa de este tipo 
de actividades que s elevou a cabo na Televisión de Galicia.

Durante este comezo do ano 1992 continuaron as iniciativas da Asociación Galega do 
Espectáculo para conseguir que tódalas actuacións musicais da TVG fosen en directo, 
sen o recurso do denominado play-back. A finalidade destas accións que xa comeza-
ran o ano anterior, era conseguir que os medios públicos galegos contrataran máis 
artistas galegos, co pago de honorarios axeitados. Nestes primeiros días do 92 incre-
mentaron a campaña con declaracións nos medios de comunicación e recorrendo a 
encontros co Presidente do Goberno autónomo.

A finais de xaneiro, Televisión de Galicia participa nunha nova iniciativa da FORTA 
para a comercialización conxunta de espazos publicitarios, como una fórmula adicio-
nal de incrementa-los ingresos económicos. Os espazos contratados con esta fórmula 
serían emitidos por cada televisión autonómica no seu ámbito de cobertura, sen em-
bargo, encontrou certa oposición nas televisións privadas122.

A Expo-92 e os Programas informativos 

Este 1992 comezou cun premio ós Servizos Informativos da TVG outorgado pola 
Asociación de Informadores Gráficos de Prensa (ANIGP), que foi entregado o 27 de 
xaneiro. En canto á actividade propia, moitos programas e espazos informativos 
estiveron influenciados polo evento principal deste ano a Expo’92 en Sevilla, que foi 
inaugurada o 20 de abril de 1992. Galicia tiña un pavillón moi importante, onde 
Televisión de Galicia instalou un set permanente e mantivo equipos de reporteiros 
durante todo o evento. Este estudio serviu para informativos e para aportacións a 

122 O día 11 de febreiro de 1992, a cadea privada de televisión Antena 3 presentou no xulgado de 
garda de Madrid unha demanda contra a FORTA por competencia desleal na contratación de publi-
cidade por vulnerar os límites da Lei da Terceira Canle. FORTA respondeu defendendo a legalidade 
da comercialización conxunta porque sería emitida só no ámbito de cada autonómica.
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calquera dos programas que precisaran conexións en directo. Estiveron como en-
viados especiais por quendas en diversas etapas as xornalistas Celsa Martínez, Enci-
na Ramos, Ana Jorge Barreiro, Rosa Fernández, Maribel González, Mercedes Tilve, 
María Xosé Arrojo, Margot Montero, Carme Prado, así como o xornalista Manuel 
Torrente, e os reporteiros gráficos, Fernando Usunariz, Javier Coca e Fernando Be-
llas entre outros. O acontecemento máis importante foi a transmisión en directo do 
día de Galicia na Expo, o 27 de xullo deste ano, coa presenza de autoridades galegas 
e nacionais como o ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, o Presidente da Xunta, como 
Manuel Fraga, o Conselleiro de Relacións Institucionais Victor Vázquez Portomeñe, 
o conselleiro de Cultura Daniel Barata, o Presidente do Parlamento de Galicia, Victo-
rino Núñez. Actuaron os coros: Cantigas e Agarimos, Lembranzas Solpor, Bagoas de 
terras, Xacarandaina, e Dúas Pontes

En deportes, adiantando as celebración do ano seguinte, este departamento de Infor-
mativos da TVG organiza e transmite o Trofeo de Fútbol Xacobeo 93, os días 29 
e 30 de agosto de 1992, coa participación dos equipos Deportivo, Celta, Compos-
tela e Lugo. 

En canto a programas novos de Informativos, incorporáronse os seguintes:

Fe de Vida: serie de reportaxes informativos dirixidos por Elvira Varela que tiña 
por obxectivo ser unha homenaxe a toda a xente maior que ten moitas cousas que 
contar e ensinar. Comezou a emitirse o día 30 de xaneiro. Graváronse 13 capítulos, 
pero nesta primeira etapa tan so puideron emitirse os primeiros catro que quedaron 
preparados. Os outros capítulos quedaron para ó ano seguinte. Segundo a propia 
directora123, contaron co tódolos medios humanos e técnicos que necesitaron, xa que 
era un equipo de catro persoas, pero resultou bastante difícil de conseguir material 
gráfico e documentación das persoas entrevistadas por seren todos xente que non 
viviron cara o público, e non quedaron documentos gráficos de abondo.

O primeiro dos capítulos de Fe de Vida levaba por título “Gustaríame morrer no 

123 Faro de Vigo, 8 de febreiro de 1992, páxina T/5 “Los ‘abuelos’ de Elvira Varela”.
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mar” e narraba a vida de Enrique Martínez Cambeiro, que nacera en Caldebarcos, 
Carnota, no ano 1916. Era un mariñeiro da costa de Morte, emigrante a Perú e busca-
dor de restos de naufraxios na costa.

A Sentinela: O 2 de marzo tamén comeza a emisión do programa relixioso se-
manal froito do convenio da CRTVG coa Igrexa Católica, dirixido e presentado por 
Andrés García Vilariño, e que se mantería ó longo dos anos.

Mar de Fondo: un novo espazo dirixido e presentado por Santiago Pemán, dedica-
do especificamente á información marítima para os profesionais do mar. Comeza a 
emitirse o día 1 de novembro, nun horario de case media noite. Supoñía un incre-
mento da información especializada do tempo. 

Programación de 1992: Supermartes e Luar

As grellas de programación continúan sen ampliación en 1992, cos mesmos horarios 
de comezo e remate de emisión, e co mesmo número de horas semanais. Sen em-
bargo neste ano comezan dous programas que poden ser considerados fenómenos 
sociais: Supermartes e Luar, os dous marcaron unha época, marcaron un estilo da 
TVG e seguiron en pantalla ó comezar o novo século.

Supermartes: comezou o día 21 de abril de 1992. O nome viña polo feito de 
emitirse os martes en prime time e por imitación do gran Supermartes das eleccións 
americanas. A idea e o formato foi elaborado pola Comisión de programación da TVG 
e proposta ó empresario audiovisual Ghaleb Jaber Ibrahim, propietario da produtora 
de CTV, que contou para este programa coa colaboración de Antón Reixa. De feito, 
Reixa foi o autor da adxudicación do nome Superpiñeiro, para o presentador do pro-
grama, Xosé Manuel Piñeiro. O presentador foi escollido nunha selección feita espe-
cialmente para o programa124. Era un home afeito a cantar en público e animar am-

124 A decisión de elixir como presentador a Xosé Manuel Piñeiro foi  de Rodil Lombardía, director 
da TVG nesas datas. Rodil refvisou as cintas do casting co realizador Manuel Abad e considerouno 
como o máis adecuado para o programa. Así comezou a carreira de SuperPiñeiro.
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bientes, de pequena estatura e moi na liña de animadores de programas da televisión 
italiana. O mesmo Xosé Manuel Piñeiro conta125 que Antón Reixa, despois do casting 
para presentar Supermartes, en canto o viu coa súa estatura, animoso, comentou: 
“Perfecto, a partir de hoxe, serás Superpiñeiro”, e así quedou.

Supermartes era un formato entre musical e concurso, que incluía as probas máis 
diversas, actuacións de artistas galegos e do resto de España, entrevistas, humor. 
En definitiva, era un formato aberto a calquera tipo de sección que puidese axudar á 
mante-la audiencia. Nalgunhas ocasións emitiuse os mércores por non coincidir coa 
emisión de partidos de fútbol o con outro programa de gran audiencia en cadeas na-
cionais. Tamén comezou sendo un programa gravado no Plató 1000.

Luar: Gran programa de Televisión de Galicia para as noites dos mércores, que se 
emitiu por primeira vez ás 21,30 do 30 de setembro de 1992, coa programación da 
nova temporada 92-93. A súa duración nesta etapa inicial era de pouco menos dunha 
hora, gravado e postproducido. Comezou a emitirse en directo a partir do 30 de abril 
do ano seguinte, cando o programa chegaba a súa edición número 31. En marzo de 
1993, Luar pasa ó venres, día da semana que quedará unido tradicionalmente a este 
musical por manterse ó longo dos moitos anos de emisión en TVG. 

Luar foi un programa pensado e elaborado na Comisión de Programación da TVG 
para substituír a Venres Show. Encomendóuselle a realización a Manuel Abad e a 
presentación a Xosé Ramón Goyoso. O formato final quedou decidido despois de 
estudar varias fórmulas e de encontrar a sala adecuada. O proxecto pensado na co-
misión era conseguir realizar un gran musical, con moito participación de artistas e 
música galega, nun local amplo no que puidera participar gran cantidade de públi-
co, coa finalidade de que os cidadáns galegos tivesen a oportunidade de disfrutar en 
directo dos espectáculos preparados por TVG, implicando así ós telespectadores na 
televisión autonómica de servicio público. Ademais, a sala non debía ter obstáculos 
para os tiros de cámara e a realización no seu conxunto. Despois de visitar varias dis-
cotecas, a busca da localización axeitada rematou considerando como moi adecuada 

125 La Voz de Galicia, 30 de novembro de 2002. Suplemento Fugas, p.6
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a discoteca “Dona Dana” do municipio de Touro126 que cedía as instalacións gratis, 
beneficiándose unicamente da promoción que lle supoñía a emisión televisiva.

O programa tivera un precedente e que trababa en Venres Show, pero agora o obxec-
tivo fundamental era salientar e relanzar de forma especial a música e as actuacións 
dos galegos, dando entrada tamén ás expresións folclóricas. Así o recordaba 13 anos 
despois Manuel Abad:

Hasta Luar había dos medidas, la de los espectáculos que venían de 
Madrid y la de los que hacíamos aquí, con un plató pequeño y muy pocas 
cámaras. Entonces pensamos, qué pasará si ponemos la técnica, desde 
cabezas calientes a diez cámaras o 500.000 vatios de potencia para la 
actuación de un grupo gallego; por qué va a estar todo al servicio de 
Alejandro Sanz o Latoya Jackson y no al de un gaiteiro. Conseguimos 
dar prestigio a la música gallega.

O primeiro Luar emitido tivo un esquema moi sinxelo que cumpre recordar coa orde 
orixinaria das actuacións:

Los Limones 
Grupo Leilía 
Azucar Moreno 
Ana Kiro canta con Maria 
Grupo de Gaiteiros do IGAEM 
Ana Kiro canta con Gayoso 
Azucar Moreno 
Grupo Cantares do Minho 
Leilía 
Los limones 

126 As instalacións da discoteca tiñan unhas condicións técnicas axeitadas, xa que se trata dunha 
media esfera, toda a discoteca é como una gran bóveda, con capacidade para soportar o peso das 
grellas de iluminación sen risco, e sen columnas que impidan que todo o público puidese participar 
do espectáculo. Sen embargo, por ser unha discoteca obrigaba a que toda a instalación de decora-
dos tiña que ser retirada unha vez rematado o programa. Con esta dinámica, Luar estivo emitíndo-
se desta discoteca durante 14 anos. Loxicamente, isto obrigaba a trasladar cada semana una unida-
de móbil, vestiarios, produción, etc, desde Televisión de Galicia a Touro.
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Cantares do minho 
Azucar Moreno 
Ana Kiro coa Coral Polifónica de Arzúa

Luar integrou no programa ó responsable de seguridade da discoteca, o boxeador 
retirado Felipe Rodríguez Piñeiro127 “Pantera Rodríguez”, que desde ese momento 
quedou ligado estreitamente a Luar. Na temporada seguinte, desde o 8 de outubro 
do 93, integrouse por primeira vez a presentadora Neves Rodríguez, unha rapaza 
nada en San Sebastián pero afincada desde moi nova en Tui, e cun dominio do galego 
perfecto. Nesta mesma data incorporouse tamén o segundo rostro feminino de Luar: 
foi a norteamericana Kellye Germond, de Mineápolis, que se presentara a un casting 
e resultara elixida, por darlle un toque exótico ó programa. Noutras ocasións desta 
temporada interveu Carlos Blanco co seu personaxe Señor Paco

Outros programas de 1992

Clipmanía: O 15 de febreiro emitiuse o primeiro programa de Clipmanía, pre-
sentado por Mon Santiso, de contidos musicais modernos, dirixido ós xoves galegos. 
Como o seu nome indica estaba composto por videoclips musicais e contaba en oca-
sións con entrevistas ós protagonistas de actualidade musical. O derradeiro progra-
ma emitiuse o 31 de decembro de 1994. Despois de 207 programas, despediuse da 
audiencia galega cunha especie de “balance” ou recompilación dos principais conti-
dos deste programa.

Moderato cantábile: Nas mañás dos domingos, desde o 16 de febreiro comezou 
a emitirse o espazo, dos que era responsable Luís Mariño, tamén director do progra-
ma cultural Etcétera, comezado en 1990. Realmente Moderato era unha sección 
de Etcétera que se foi ampliando ata chegar a ter vida propia. Era un programa no 
que se ofrecían concertos comentados por músicos ou expertos en música, como, 

127 Pantera Rodríguez  chegou a campión de España dos pesos pesados en 1978, titulo que mantivo 
hasta a súa morte. Nacera en Vilaxoan no ano 1953 e faleceu ós 46 años, na súa localidade natal, o  
2 de xuño de 2000. Retirarase en 1987, e traballaba como responsable de seguridade na discoteca 
Dona Dana cando comezou a emitirse Luar.
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por exemplo Ramón Castromil ou o musicólogo Carlos Villanueva, que compartiron 
o primeiro programa. Moderato cantábile estivo en antena ata o 15 de xaneiro de 
1995 data na que Mariño despide o derradeiro programa despois de 140 entregas e 
tres anos en antena, e despois de lograr ser o programa máis premiado da TVG.

Nos os consumidores: comeza con emisión semanal a partir do venres 15 de 
maio. Era un espazo dedicado a difundir información e temas de orientación os 
consumidores. Estaba patrocinado pola Dirección Xeral de Consumo da Xunta de 
Galicia. Coa realización de Jorge Algora e presentación do actor Manuel Manquiña. 
O formato contiña vídeos divulgativos e skechs cómicos nos que se amosaban situa-
cións nas que se podían ver ou sufrir os consumidores. O programa de presentación 
fora emitido en estrea o 15 de marzo anterior, día mundial dos consumidores, as 
17,35 horas.

O 7 de outubro de 1993 cambiou formato. Deixa de ser presentado por Manuel Man-
quiña e pasa a propia produtora, Susana Maceiras, a presentadora do mesmo. O pri-
meiro desta nova eta aborda o tema dos préstamos hipotecarios.

Gracias pola Galega: No verán, a partir do 24 de xuño, comezou un espazo mon-
tado sobre actuacións e programas que deixaran pegada na audiencia de TVG, con 
dirección de Suso Iglesias, guión de Suso Iglesias e Antonio Blanco, realización de 
Xosé Luís Piñeiro e presentación a cargo do actor Alfonso Agra e da recuperada Luísa 
Veira. Os actores Morris e Manquiña interviñan con sketch diversos.

O primeiro programa estivo dedicado a “Verán que verán”, presentado desde Vigo. 
Emisión dunha reportaxe en ton moi desenfadado sobre o verán, para seguir con in-
tervencións de: 

Hermanos Calatrava 
Geluca Roca (de S.O.S.) 
Morris e Manquiña varios skecth 
Radio Océano “Esto no es Hawai” 
Luís Aguilé (en “Radio Onte”) 
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Los Heredia “Limón Limonero” 
Orquestra “Radio Onte”

O que vai vir: O mesmo día 24 de xuño comeza outro programa de verán coa fina-
lidade tan só de anunciar a emisión dalgúns espazos máis salientables. Foi primeiro 
espazo regular que presentou Iolanda Vázquez en solitario. Desde o venres 19 de 
marzo de 1993, este espazo pasou a emisión semanal.

A Conta atrás: O xoves 24 de setembro, Eva Veiga comeza este novo programa 
semanal de reportaxes. Cun formato de media hora de duración, este espazo tentaba 
informar sobre os proxectos que se estaban a desenvolver no eido da cultura, da eco-
nomía e do ocio. O primeiro programa estivo dedicado ó turismo rural galego como 
una actividade emerxente no panorama da hostalería e do turismo galego. 

O equipo dirixido por Eva Veiga estaba formado por Suso Villamil como guionista; 
Ramón Rodríguez en tarefas de realizador; Nacho Iturregui, na produción, e Alfonso 
Costa como responsable dos decorados.

Na Casa: A partir do 28 de setembro comeza unha nova experiencia con este ma-
gazine diario producido en bartering por CTV: a produtora xestionaba os espazos 
publicitarios a cambio de non pasar ningún cargo á TVG por custos de produción. 
Dirixía e presentaba Santiago Davila, con Tete Delgado, coa participación de Manuel 
Abad como delegado de TVG na produción. O formato presentaba un escenario que 
representaba a casa dos presentadores na que eran recibidos os invitados. Neste es-
pazo aparece por primeira vez nunha televisión española Boris Eizaguirre, só en si-
lueta a contraluz lendo un horóscopo en galego. Boris, fora contratado en Venezuela 
como guionista por Ghaleb Haber, propietario de CTV para preparar unha telenovela 
galega que ía ser a primeira produción galega deste xénero.

No primeiro programa de Na Casa participaron como invitados: 

Ceferino de Blas, director “Faro de Vigo” 
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Ana Franco Aguilera, candidata a miss Galicia 
Pilar Cela, Sociedade Protectora de Animais 
Eduardo Lamas, secretario Xeral para o Deporte 
Xosé Fraga, presidente da Federación de Caza de Pontevedra 
Antonio Cid Cortés, atleta da paraolimpiada e Amable Cid Santás, pai de 
Antonio

Na casa en domingo foi a versión especial para os domingos desde o 10 de xaneiro 
de 1993.

O Péndulo: O 19 de outubro deste ano emítese o primeiro programa deste novo 
espazo dirixido e presentado por Carlos Luís Rodríguez, realizado por Rubén G. 
Loureda, coa finalidade de tratar sobre problemas sociais de actualidade na noite dos 
sábados. O Péndulo foi a continuación ou substitución daquel En Titulares que 
comezara dous anos antes, en outubro de 1990.

O primeiro espazo desta nova versión estivo dedicado a “Os permisos penitenciarios”, 
coa participación de reclusos, de xuíces de vixilancia, fiscais, avogados e policías. Ou-
tros estiveron dedicados as folgas, as noites de copas, a catástrofe do Mar Exeo, ou a 
nova lei de arrendamentos urbanos.

Inocente, inocente, a partir do 26 de novembro. O formato baseábase en some-
ter a personaxes coñecidos do mundo do espectáculo a inocentadas diversas, grava-
das con cámaras ocultas, con escenarios moi cribles e de custosa produción.. A serie 
remataba cunha Gala na que participaban tódolos que sufrira nalgunha inocentadas. 
Producido por Globe Media para parte da FORTA, dirixido por José Velasco e pre-
sentado polo actor Alfonso Agra para TVG. Con emisión no periódica xa que un mes 
podía emitirse un programa e o cabo dun mes e medio outro. O segundo emitiuse o 
28 de decembro, coincidindo co Día dos Inocentes, pero o terceiro xa foi o 8 de febrei-
ro do ano seguinte. O programa orixinal en castelán estaba presentado polo xogador 
de baloncesto Juanma Lopez Iturriaga.

O ano 1992 rematou con algunha novidades respecto a outros anos. O día 30 de 
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decembro emitiuse en directo a cerimonia de Translación do Apóstolo, pero o día 31 
tivo un acontecemento menos habitual que foi a apertura da Porta Santa da Catedral 
que daba inicio ó Ano Santo de 1993 así como o proxecto cultural da Xunta de Galicia 
denominado “Xacobeo 93”. Novidade foi tamén a celebración da Gala Fin de Ano 
integrada no programa Luar e as badaladas de cambio de ano cunha miscelánea de 
imaxes e campanarios de toda Galicia. Dentro destes acontecementos, emitiuse ta-
mén ese día 31 a Mensaxe do Presidente da Xunta de Galicia.

En canto a equipamentos da Rede de difusión, que eran competencia da Xunta de 
Galicia, a TVG contou ó remate do 1992 con 29 reemisores novos e máis de 70 micro 
reemisores, para difundi-lo seu sinal nos puntos máis afastados e problemáticos de 
Galicia. 

As audiencias de 1992

As audiencias128 deste ano tiveron grandes oscilacións xa que se moveron entre un 
share do 15 o 19 por cento, tal como se representa no gráfico:

128 Neste ano a empresa de medición de audiencias ECOTEL xa contaba con 2.000 audímetros en 
toda España, con posibilidade de coñecer as audiencias das televisións autonómica, agás TV· que 
prefería aínda os seus propios sistema de medición. Durante todo a ano anterior producíronse 
algunhas protestas dos operadores e a empresa incluíra ós rapaces de máis de 4 anos e o segundo 
televisor nas súas medición, tamén renovara  panel de audímetros. Pero os operadores continuaron 
en desacordo cos datos ofrecidos. No ano seguinte, en 1993, producíronse movementos empresa-
riais ata consolidarse Sofres, feito que permitiu unha maior aceptación dos resultados.
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Televisión continúa nestas datas coa emisión de doce horas diarias, sen programa-
ción de madrugada.

1993. Ano do Xacobeo 93

Para TVG, como para tódalas actividades culturais e festivas de Galicia, a progra-
mación vai estar condicionada e influenciada polo Xacobeo 93 e pola súa mascota o 
Pelegrin, que pasou a ser un elemento máis na pantalla de TVG. No Ano Santo 93 o 
Papa Xoán Paulo II volveu a España en xuño e foi unha visita con gran repercusión 
e seguimento pola Televisión de Galicia, aínda que neste cuarta visita no estivo en 
Compostela. Pero tamén foi un ano moi condicionado por procesos electorais xa que 
se celebraron as Xerais do 6 de xuño e as Autonómicas do 17 de outubro, coas conse-
cuencias propias destes procesos129. En canto á programación, os procesos electorais 
obrigan a emisións especiais como o seguimento de campaña, a constitución do novo 
parlamento o 16 de novembro deste ano, o comezo da lexislatura o 26 deste mes, así 
como a conseguinte sesión de investidura desde o día 29 ata o 1 de decembro, data na 
que quedou reelixido Manuel Fraga como presidente da Xunta; por último, a toma de 
posesión nun breve acto o venres 10 de decembro de 1993.

En todo caso, TVG contou cuns presupostos algo inferiores ós do ano anterior, en 
concreto, 62 millóns de pesetas menos para produción allea, 10 millóns menos para 
produción contratada e outros 50 menos para retransmisións deportivas. Foron uns 
presupostos que obrigaron a manter unha austeridade real durante 1993130. En total, 
a TVG contou con 8.075 millóns de pesetas para gastos de explotación, cunhas previ-
sións de ingresos publicitarios de 1.270 millóns de pesetas.

129 El Mundo 1.6.1993, p.7 indicaba: “La televisión de Galicia se ha convertido en un auténtico cam-
po de batalla electoral”.
130 Comparecencia do director xeral Ramón Villot no Parlamento de Galicia, recollido nos xornais o 
venres 6 de outubro de 1992. Exemplo: Diario de Galicia 6.11.92, p.5
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Neste ano de 1993 resólvese o litixio131 que viñan mantendo con TVG e as televisións 
autonómicas Tele 5 e Antena 3, pola exclusividade das imaxes da Liga de Fútbol Pro-
fesional. Estas televisións cuestionaban a lexitimidade do contrato de Fútbol e que-
rían te-la posibilidade de entrar nos campos de fútbol ou de contar resumes para os 
espazos deportivos propios. Era un interese que afectaba ás posibilidades de audien-
cia das autonómica. O litixio resolveuse en xuño a favor das privadas que viron reco-
ñecido o seu dereito a ter resumes mediante remuneración por medio dun contrato 
coa FORTA. A decisión non tivo repercusión no aspectos máis importante e TVG pui-
do continuar coa emisión do fútbol, que eran fundamental para mante-los seus niveis 
de audiencia e os seus compromisos cos exclusivistas publicitarios.

Neste 1993 cambia a empresa exclusivista de publicidade. Na nova convocatoria de 
comercialización en exclusiva da publicidade da TVG gaña a empresa Acción IP, unha 
multinacional que comezaba a ter actividade en España e consideraba interesante 
facelo a través das televisións autonómicas. Esta empresa continuaría con TVG ata 
2004.

En programación cinematográficos tivo moita importante o feito de que este ano 
1993, TVG participou este ano nun importante acordo de Forta coas grandes distri-
buidoras de cine; un contrato que permitiu programar cine durante oito anos, desde 
1993 ata 2001. 

Por outra parte, o 19 de xullo, a Xunta132 anuncia que Televisión de Galicia pode-
ría emitir en breve vía satélite para os países de América e Europa nos que existían 
comunidades galegas, así como para Portugal e Brasil como comunidade lusófonas.

131 Antena 3  interpuxera o seu  recurso o día 11 de xuño de 1990 e Telecinco o 10 de novembro do 
mesmo ano. A resolución do Tribunal  da Competencia, denominado expediente 319/92 ten data 
do 10 de xuño de 1993.  O día 11 de xuño de 1993, FORTA emite un comunicado no que reafirma a 
lexitimidade do seu contrato coa Liga diante da resolución do Tribunal de Defensa da Competencia, 
que considera confusa. Ver tamén ABC do 12 de xuño de 1993, p, 121.
132 Declaracións do secretario xeral de comunicación Jesús Pérez Varela, na Universidade da Coru-
ña. El Progreso, martes 20 de xullo de 1993, p. 57
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O Xacobeo 93 na programación de TVG

O Xacobeo 93 estivo presente no concurso Pasiño a pasiño, desde o 26 de abril, 
presentado por Manolo Romón. Dirixido por Suso Iglesias, este concurso constaba 
de diversas seccións moi variadas nas que participaban concursantes no plató e coa 
posibilidade de que os espectadores tamén puidesen concursar por teléfono. A temá-
tica estaba relacionada co Xacobeo, co Pelegrin e co dominio do galego. No primeiro 
programa participaron a modo de demostración o polifacético Antón Reixa, o home 
do tempo da TVG Santiago Pemán e o guionista Xabier Viana que neste caso tamén 
era subdirector do programa. A realización estivo a cargo de Gonzalo Pintos e a pro-
dución executiva foi de Hilario Pino.

Santiago e América: O día 20 de maio deste ano santo comezou a emisión des-
ta serie de 13 capítulos que tiña por finalidade amosar a historia, formas de vida, 
etnografía e cultura doutras tantas localidades das 500 que hai no mundo co nome 
de Santiago Apóstolo. Para a súa documentación a serie contou coa participación de 
autoridades en cada materia como o profesor Carlos Doval, o historiador Leopoldo 
Castedo, o antropólogo Xavier Albo, e o escritor Rafael A. Polanco.

Tamén aproveitando o Xacobeo 93, O día 24 de xuño TVG emite desde o Palacio de 
Congresos de Santiago a Gala Galega de Inocente Inocente, presentada Juanma 
Iturriaga na súa versión española, e por Pemón Bouzas e Patricia Pérez para Galicia. 
Na Gala participaron tódolos los artistas e persoeiros famosos que foron vítimas de 
bromas para este programa, así como os que fixeron de gancho para que as situacións 
fosen cribles.

A partir do 28 de xuño comeza a emisión case diaria dos 7 capítulos da serie do-
cumental Camiño de Santiago, con textos de Alfredo Conde, producida por TVG 
e TVE. Rematou o día 6 de xullo. A serie estivo dirixida por Alexandre Cribeiro e 
patrocinada pola sociedade de Xestión do Plan Xacobeo 93. Nos sete capítulos da se-
rie participaron varios realizadores: Daniel Herranz Escobar, Manuel Galindo Toro, 
Pablo Casanova e Enrique Acha. Como peregrino narrador actuou Roberto Vidal Bo-
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laño, no primeiro capítulo o peregrino percorre as dúas entradas do camiño francés: 
a de Somport e a de Roncesvalles ata a súa confluencia en Puente la Reina e aínda 
chega a Viana, onde remata o camiño navarro.

O día 11 de setembro transmitiuse desde o teatro García Barbón de Vigo o I Fes-
tival Internacional da Canción do Camiño, un programa patrocinado polo Xa-
cobeo 93, dirixido por Eugenio Pena, realizado por Odon de Pascual con guión de 
Tonecho Astray e producido por Hilario Pino con Manuel Fernández. Actuaron como 
presentadores Tete Delgado e Anxo Quintela. Participaron representantes das Co-
munidades de Aragón, Cantabria, Navarra, Euskadi, Galicia, da Bretaña francesa, de 
Baviera, do Midi- Pyrenees, de Portugal, e de Cornualles. Gañaron o primeiro premio 
o grupo Ganbara, representantes de Euskadi.

O 20 de xuño, transmitiuse un programa especial Exhibición aérea Xacobeo 93, 
con comentarios de Moncho Lemos. Foi un espectáculo no que participaron avións 
das de combate, apagalumes, acrobacia ou salvamento. 

O 30 de novembro emitiuse o espazo musical Gran Cantata Xacobea, presentada 
por Alfredo Conde 

O día 30 de decembro emítese un especial informativo resume de tódalas activida-
des do Xacobeo 93, desde a apertura da Porta Santa a finais do 92.

Outros programas de 1993

Meigas Fora: Desde o 10 de febreiro comeza unha nova fórmula de Manuel To-
rreiglesias, cun programa que substituía Boa Saúde. Meigas Fora tiña uns contidos 
menos específicos de sanidade e se centraban máis en cuestións sociais que provo-
caban debate, como a situación dos presos nos cárceres, a integración da muller no 
Exército, os problemas provocados polos ludópatas, e outros moitos que naqueles 
anos podían espertar interese entre a audiencia.
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Sombras do Crime: A partir do xoves, 25 de febreiro, as 22 horas, iniciou a 
emisión da primeira produción audiovisual de El Correo Gallego para TVG. Foi unha 
serie de 13 capítulos presentada por Isabel Freire, que nesas datas era locutora da 
Radio Galega. Realizada por Senén Bernárdez, de TVG, a serie comezou a gravarse no 
mes de xullo do ano 1992. Cada capítulo de 30 minutos abordaba un caso policial non 
resolto. Era un formato que mesturaba periodismo de investigación con documental 
dramatizado.

Vostede Decide: O luns día 22 de marzo ponse en antena este novo programa 
para o prime time, que supoñía unha aposta novidosa ó ofrecer a posibilidade de que 
o público decidise o final da trama. Foi definido como o primeiro programa interacti-
vo. Era un formato que estaba triunfando en Brasil e Portugal, mentres se preparaba 
a emisión en Italia, Alemania e Grecia. Preparouse baixo a dirección de Antón Reixa, 
que tamén actuou de presentador. A realización estivo a cargo de Ruben G. Loure-
da; a redacción e guións foron preparados por Moncho Lemos e Primitivo Carvajo. 
Realizábase no plató 1000 desde onde se emitía en directo. Foron 13 capítulos que 
remataron o 15 de xuño deste ano 1993

Galicia cara ó 2000: Desde o 14 de maio de 1993, e con periodicidade mensual, 
comeza a emitirse este novo espazo informativo económico sobre a realidade dos 
sectores industriais galegos, dirixido e presentado polo xornalista Alberto Vázquez 
Chiva. Entre os temas tratados poden salientarse os relacionados coas Vivendas So-
ciais, coa Produción de enerxía eléctrica, o desenvolvemento das Telecomunicacións, 
as posibilidades de instalación de empresas en Galicia, a Industria forestal galega, a 
calidade de vida nas explotacións agrarias, ou a situación da Sanidade en Galicia.

O Xove Picasso: A partir do 19 de maio, comeza a emisión desta miniserie de 4 ca-
pítulos coproducida por TVG e as autonómicas xunto con outras empresas, co apoio 
de European Scrip Fund. O argumento é idea orixinal de Enrique García-Herraiz A 
obra recolle a vida do pintor Picasso desde o seu nacemento en Málaga (1.881), ata 
que en París remata “Las Señoritas de Avignon”, no verán de 1.907. Son os anos máis 
duros do artista, pero tamén os máis ilusionados. 



Capítulo 5216

25 anos de Televisión de Galicia

Especial Xordos: Dentro dos Servizos Informativos, desde o luns 28 de xuño, 
ponse en antena unha nova experiencia comunicativa ofrecendo un Informativo 
especial para xordos coa única presenza en pantalla do profesional tradutor da 
linguaxe de signos, tamén unha voz en off poderá ser escoitas polos espectadores 
oíntes. A súa emisión estaba programada ás 11,30 horas. Esta experiencia foi levada 
a cabo para solucionar os problemas manifestados polos xordos, xa que alegaban 
que se despistaban moito coas imaxes que aparecían en pantalla e coa presentadora 
falante.

Imprevisible: Para este verán do 93, desde o mércores 30 de xuño, ás 21,30, 
ponse en antena un novo programa presentado por Iolanda Vázquez. Imprevisible 
era un espazo típico de verán no que se mesturan concursos, humor e música. Estaba 
producido pola empresa de José Luís Moreno Gecaguma, para TVG. A súa emisión 
rematou co verán. 

Galicia enteira: O 20 de setembro de 1993 comeza a emisión de Galicia entei-
ra, programa presentado por Santiago Davila, que comezara en Na Casa, e Iolanda 
Vázquez que acababa de deixar Imprevisible. Foi unha fórmula pensada para que os 
pobos de Galicia e os seus costumes tivesen a atención adecuada por parte la Televi-
sión de Galicia. Contaba coa participación de Xacobo Pérez dando vida a un protago-
nista fixo do programa como axente municipal denominado cabo Marabillas. O pri-
meiro programa estivo dedicado a salientar a vida de dúas poboacións moi distintas: 
unha da costa como Ribeira e outra do interior como Chantada. 

Café Café: O mesma 20 de setembro ponse en antena este novo magazine de so-
bremesa presentado pola Teté Delgado e por Paco Lodeiro, nun ambiente de cafetería 
pola que van pasando invitados. Producido por CTV para TVG, dirixido por Ghaleb 
Jaber e Xosé Arias, realizado Javier Giménez e Gerardo Rodriguez, con guión e coor-
dinación de Emilio Alonso. 

Aínda que non era un programa específico do Xacobeo, na temática apareceron con 
frecuencia referencias ó Ano Santo de 1993, tal como se pode comprobar na relación 
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de contidos do primeiro Café Café:

A presentadora Teté Delgado entrevista a Xosé Luis Blanco Campaña, 
director RTG. 
Imaxes aéreas de Santiago, Catedral, Santo dos Croques, Praza do 
Obradoiro, peregrinos, botafumeiro funcionando.  
Videoclip de Christina.  
Teté Delgado entrevista a Xesús Sanchez Villar (director axencia matri-
monial “Xuntos” de A Coruña).  
Teté entrevista a María Luisa Pregal, aspirante a Miss Galicia. 
Imaxes da Praza do Obradoiro. Compostelana (certificado que acredita 
a peregrinación a Santiago). Rua do Villar, oficina do peregrino. Praza 
do Obradoiro, choiva.  
Tete entrevista a Santiago Davila (presentador do novo programa Gali-
cia Enteira. 
Entra o presentador Paco Lodeiro. 
Videoclip “Tonight’s the night” de Rod Stewart Guión e coordinación: 
Emilio Alonso.

A partir do 23 de outubro emítese una nova versión da fórmula Entre Amigos de 
José Luís Moreno, denominada este ano Noite Espectacular, con Celia Pérez como 
presentadora nesta nova etapa, para a versión da TVG. A partir do 19 de marzo de 
1994 pasará a ser presentado pola actriz Maxo Barxas, unha cara nova para a maio-
ría dos espectadores galegos aínda que non descoñecida para os afeccionados ó teatro 
xa que Maxo, a máis dos seus estudios de filoloxía hispánica viña con experiencia en 
dobraxe e como actriz profesional en obras tan coñecidas como A Lagarada e Historia 
dun Soldado, ámbalas dúas representadas en Galicia polo Centro Dramático Galego.

A familia Mudanza: A finais de ano, desde o 20 de decembro de 1993, Antón 
Reixa experimenta unha nova fórmula, dirixindo un programa en clave de humor. O 
concurso consiste en que, por un lado hai unha familia no plató; doutro lado, a fami-
lia que fai a mudanza que se encontra cada programa nunha localidade distinta da 
xeografía galega. A familia do plató ten que acertar unha serie de preguntas relacio-
nadas coa familia que fai a mudanza, e realizar unha serie de probas. Os da mudanza 
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teñen un tempo concreto para baixar obxectos que se determinan nun inventario, 
algúns destes obxectos valóranse cunha determinada cantidade de diñeiro. Emitiuse 
unha serie de 12 programas que remataron en marzo de 1994.

Foi unha fórmula na que era necesaria a presenza de varios actores profesionais para 
representar distintos personaxes: Carlos Blanco como “Moncho Confianza”; Marta 
Gontan como “Lady Fusta”. Antonio Durán “Morris” como “Oswaldo Confianza”; 
María Bouzas como “Concha Confianza”; Santiago Nieto como “O Deputado Electo”; 
Mela Casal e Gloria Ferreiro como “As Irmandiñas”; Xosé Luís Castro como “O Fon-
taneiro”. 

Os guionistas de A familia Mudanza foron Antón Losada, Andrés Mahía e Primi-
tivo Carbajo. A realización e subdirección estivo a cargo de Rubén G. Loureda. A idea 
orixinal e propietaria do formato era de Koma S.A, empresa vasca do audiovisual.

A cociñar con Paco Feixó: Tamén o día 20 de decembro comeza un novo espa-
zo gastronómico dirixido e presentado por Paco Feixó, un experto cociñeiro regresa-
do a España despois de varios anos en Europa, gran comunicador, que comezaba así 
una nova etapa profesional. O espazo era producido por Faro TV para Televisión de 
Galicia. O primeiro programa estivo dedicado a preparar un salteado de tenreira. A 
súa emisión comezou ás 13.00 horas.

Audiencias de 1993

Desde o punto de vista da medición de audiencias, 1993 foi un ano decisivo na reorga-
nización do sector e na consolidación do sistema, aínda que os resultados non foron 
do agrado das televisións. Despois de varios meses de confrontación entre as empre-
sas Ecotel e Mediacontrol, as dúas foron absorbidas pola francesa Sofres no mes de 
abril deste ano133. A nova empresa ampliou o número de audímetros en toda España, 
pasando de 2.000 a 2.500. En Galicia tamén pasou de 200 fogares con sistemas de 
medición a 275. O aumento da mostra tiña por obxectivo mellora-la fiabilidade dos 

133 El País 21.4.1993, p.64
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estudios e ofrecer unha información máis minuciosa sobre as audiencias das respec-
tivas cadeas. A pesar do cambio, neste ano rexistráronse protestas dos operadores 
privados e das televisións autonómicas134.

Con esta nova situación, os datos de audiencia permiten calcular por primeira vez 
unha media anual da cota de mercado, que para TVG quedou nun 15,5 en 1993. Os 
datos mensuais son menores cós do ano anterior, pola consolidación das televisións 
privadas, como se pode observar no gráfico comparativo:

134 O día 9 de setembro, durante unha reunión do comité de usuarios de Sofres, Forta emite un 
comunicado no que sinala, entre outras cousas: “Las dudas existentes hoy en día en el mercado 
respecto a la calidad de la medición de audiencias justifican la salida temporal de las televisiones 
autonómicas del comité de Usuarios de Sofres mientras no se resuelvan las irregularidades detecta-
das”. ABC 10.9.93, p.107; El País 10.9.93, p.52



 

Capítulo 6

1994: novo relevo na dirección 

Con 1994 comeza unha nova etapa na Televisión de Galicia. Remataban os catro pri-
meiros anos de estabilidade nos equipos directivos da TVG. Encetouse así un novo 
período que ía durar 11 anos, con estabilidade só na dirección xeral da CRTVG e certa 
permanencia na dirección da TVG. Este capítulo recolle a primeira parte composta 
polo período 94-96, no que Arturo Maneiro Vila foi director da Televisión. 

As eleccións autonómicas do 17 de outubro de 1993 deron como resultado o afian-
zamento do Partido Popular, que superou en Galicia o listón do 50 por cento nas 
preferencias do electorado. 

Sen embargo, este reforzamento político na Xunta de Galicia non reafirma a estabi-
lidade na CRTVG, o día 14 de xullo cesa Ramón Villot como director xeral, a pesar 
de que tivera a confirmación de continuidade por parte do presidente da Xunta uns 
meses antes. Deste xeito remataba un período de discrepancias e falta de entende-
mento entre o máximo responsable de Comunicación da Xunta de Galicia, Xesús Pé-
rez Varela, e o Director Xeral da CRTVG. Con este cese desaparecía parte da estrutura 
directiva anterior da Televisión de Galicia.

O Consello da Xunta do día 14 de xullo de 1994 aprobou o nomeamento de Fran-
cisco Campos Freire como novo director xeral da CRTVG, logo de comunicarllo ó 
Consello de Administración do Ente. Campos Freire, natural de (San Xoán de Riberas 
de Lea en Castro de Rei no ano 1952), era un profesional do periodismo escrito, que 
exercera en varios xornais galegos e fora director do xornal “La Región” de Ourense. 
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135 Decreto 221/1994 de 14 de xullo polo que se dispón que cese Ramón Villot y Villot como director 
xeral da Compañía Radio Televisión de Galicia. DOG 136 do 14 de xullo de 1994, p. 4745.
136 Decreto 22/1994 de 14 de xullo, polo que se nomea a Francisco Campos Freire, directo xeral da 
CRTVG. DOG 136 do 14 de xullo de 1994, p. 4745.

No momento asumi-lo novo cargo exercía de director da Axencia Galega de Noticias. 
Acababa de alcanzar o doutorado en Comunicación o mesmo tempo que era profesor 
Asociado na Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela.

O día 15 de xullo saen publicados no DOG os respectivos decretos de cese de Ramón 
Villot e nomeamento de Francisco Campos, coas seguintes disposicións do presiden-
te da Xunta:

(Decreto 221/1994135) 
Que cese por petición propia Ramón Villot y Villot como director xeral 
da Compañía Radio-Televisión de Galicia, agradecéndolle os servicios 
prestados. 
.......... 
(Decreto 222/1994136) 
De conformidade co artigo 10.1º da Lei de Galicia 9/1984, do 11 de xullo, 
de creación da Compañía de Radio Televisión de Galicia e oído o Conse-
llo de Administración desta, por proposta do conselleiro de Presidencia, 
Administración Pública e logo de deliberación do Consello da Xunta de 
Galicia na súa reunión do día catorce de xullo de mil novecentos noventa 
a catro, 
Nomeo a Francisco Campos Freire, director xeral da Compañía de Radio 
-Televisión de Galicia

Toma de posesión do novo director xeral

Este mesmo día 15 de xullo, celebrouse o acto de toma de posesión ó que asistiron 
as máximas autoridades da Comunidade Autónoma: presidente da Xunta e presiden-
te do Parlamento. Francisco Campos manifestou 

A máxima vontade de responsabilidade para guia-la Radio e Televisión 
e Televisión Públicas exclusivamente desde criterios profesionais, para 
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facer chegar nídiamente ó pobo galego a mensaxe da súa identidade, da 
súa cultura e da súa lingua.

Amosou a súa consideración dos medios públicos como 

unha manifestación fundamental de autogoberno e da identificación de 
Galicia

Anunciou a necesidade dun cambio organizativo da CRTVG para que puidese im-
plantarse 

Un novo modelo de televisión pública baseado nunha maior apertura e 
conexión coa sociedade galega. 

Adiantou un dos obxectivos principais do mandato que agora comezaba:

Racha-lo monopolio dunha imaxe de Galicia que se viña dando exclusi-
vamente desde outros medios alleos ó noso país, á nosa forma de ver e 
de entende-la vida

Tamén anunciou o novo director xeral dúas actuacións que ían marcar o seu manda-
to: atopar as claves da máxima rendibilidade económica e social da radio e da televi-
sión autonómicas, o que implicaría a redución da débeda histórica acumulada, e in-
centivar os produtores galegos para entroncar coas vangardas do sector audiovisual 
mundial.

O presidente da Xunta, Manuel Fraga, fixo nas súas verbas unha invitación ó traballo 
imaxinativo e á xestión eficaz. E sinalou que 

na nova etapa que se inicia, o Goberno galego e as institucións públicas 
e privadas temos que facer tamén un esforzo especial para consolidar e 
mellora-los nosos medios de comunicación públicos.
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Na CRTVG introduciuse un novo cargo que ía a ter grandes repercusións no fun-
cionamento da TVG: a Dirección de Comunicación, cargo instituído para que fose 
ocupado por Alberto Barciela, quen ata ese momento formaba parte do equipo do 
Secretario Xeral de Comunicación.. Non era un posto subordinado á dirección xeral 
de feito senón que tiña entidade propia, con enlace directo co novo conselleiro de 
Cultura, Xesús Pérez Varela, e co presidente da Xunta, Manuel Fraga Iribarne. 

Nomeamento do director da TVG 

A primeira decisión do director xeral foi o nomeamento de Arturo Maneiro Vila como 
novo director da TVG. Francisco Campos comunicou este nomeamentos ó consello 
de Administración da CRTVG o luns 18 de xullo.

O martes, 19 de xullo celebrouse un breve acto de toma de posesión de Arturo Ma-
neiro e de despedida do anterior director, Rodil Lombardía. O novo director da TVG 
manifestou o seu convencemento de que sería moi difícil superar o traballo realizado 
polo seu antecesor á fronte da TVG.

Arturo Maneiro viña sendo director de Informativos desde 1990, e quedaba case como 
único representante do equipo saínte. Para a dirección de programas foi nomeado 
o xornalista Fernando Madriñán, e Carlos Carballo, presentador da Fin de Semana 
desde o ano anterior, pasou a ser Director dos Servizos Informativos. Quedando así 
completado o organigrama principal de Televisión de Galicia.

En cargos da CRTVG que afectaban moi directamente á TVG, José Luis Gómez Ferre-
ño foi nomeado para a dirección comercial e Manuel Vázquez Vieites para a dirección 
económica financeira. 

Novo anagrama

No ano 1994 introduciuse un novo anagrama da TVG que modificaba do anterior 
modernizándoo un pouco, pero sen rachar coa liña e tendencia mantida ata ese mo-
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mento. O cambio foi preparado e iniciado polo equipo saínte coa empresa de imaxe 
corporativa Ostra Delta.

Esta modificación afectaba a toda a continuidade, mosca o logo en pantalla, cabecei-
ras, amais de papelería e rotulación de toda a flota de vehículos da TVG.

Así está rexistrado na o Oficina de Patentes e Marcas
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Introdución de novas tecnoloxías.

Unha das primeiras decisións do novo director xeral para a Televisión de Galicia foi 
contraer a produción, eliminar gastos, suprimir horas de emisión e experimentar 
estilos de emisión non televisiva. Mesmo traballouse nunha iniciativa para encher 
con publicidade estática, por medio de anuncios a modo de diapositivas, as horas da 
mañá nas que se propoñía retirar produción televisiva137.

Sen embargo, os Servizos Informativos foron o centro dos esforzos do novo director 
xeral. Duplicáronse os medios, pasouse dunha situación anterior de certa penuria e 
dificultade para atender as necesidades informativas da TVG a un incremento consi-
derable de recursos humanos e técnicos. Así quedou constatado polo director da TVG 
na presentación á prensa da programación da temporada 94-95, acto que se celebrou 
no Club Internacional de Prensa de Santiago de Compostela. Salientou que nunca 
antes na TVG se dedicaran tantos medios humanos e técnicos ós Servizos Informati-
vos e que agora estaban en disposición de levar a cabo un verdadeiro servizo público, 
con atención a todo o que acontecera en Galicia. En total, os Servizos Informativos da 
TVG comezaron a realizar semanalmente 58 programas, dos que 7 eran informativos 
diarios, 6 da fin de semana, e o resto espazos deportivos, adiantos e transmisións en 
directo. Un feito salientable é que os Servizos Informativos da TVG quedaron inte-
grados dentro da área de responsabilidade directa do director xeral.

Una constatación destes esforzos foi que a finais deste ano leváronse a cabo unha se-
rie de e aplicación de novas tecnoloxías como a utilización da fibra óptica e a emisión 
por satélite. Así, o día 25 de novembro de 1994, TVG transmitiu sinais por rede 
de fibra óptica de telefonía desde Silleda ata o Centro de Produción de San Marcos, 
para emitir imaxes do IX Salón da Enerxía e Desenvolvemento Rural. Telefónica ins-
talou a petición da TVG e de xeito experimental, so para esta ocasión, dous enlaces 
bidireccionais de televisión de seis megaherzios entre Silleda e San Marcos, mediante 
terminais OVID con repetidor intermedio en Pontevedra. Con esta unión óptica, que 
se realizou por primeira vez en Galicia para a televisión autonómica, conseguise unha 
137 Despois de varios meses en que o equipo técnico estivo ocupado coa preparación deste sistema, a 
dirección xeral cambiou de estratexia e volvéronse a producir programas propios
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imaxe perfecta, sen ruídos nin outro tipo de interferencias. TVG conectou este día 
con Silleda durante a emisión do Telexornal Mediodía das dúas e media, e pola 
tarde, ás oito, no espazo Galicia Directa, para informar sobre as novidades do IV 
Salón da Enerxía e da I Semana do Medio Ambiente do Arco Atlántico.

No eido da implantación de novas tecnoloxías, a TVG estaba a emitir en sistema 
Nicam-Dual de xeito experimental a través de A Bailadora desde o mes de xullo deste 
ano, e comezara en novembro a emisión desde O Pedroso e os seus reemisores, cu-
brindo a práctica totalidade da provincia de A Coruña e norte da de Pontevedra. A 
intención era estende-la emisión a toda a comunidade autónoma, no mes de xaneiro 
seguinte. Esta importante innovación tecnolóxica, que xa se experimentara ocasio-
nalmente anos atrás, melloraba a calidade do son e proporcionaba ó espectador a 
posibilidade de elixir entre dúas fontes de son separadas e mesmo, dado o caso, se-
leccionar o son estereofónico. 

O 29 de decembro deste mesmo ano, TVG emitiu regularmente por primeira vez 
vía satélite o programa Galeguidade, que comezara ese día. O programa estaba rea-
lizado en directo conectando por satélite con países de latinoamericanos. No primei-
ro espazo, as conexións realizáronse con Bos Aires, Sao Paulo, para que as familias 
galegas que estaban no plató de TVG puideran falar cos seus familiares residentes 
naquelas cidades. O programa tamén incluía actuacións de musicais desde as tres zo-
nas conectadas por satélite. Fidel Fernán como presentador encargouse de conducir 
o programa. Na súa primeira etapa non tiña día de emisión regular. Como se verá no 
seu momento, en xuño de 1995 regularizou ás súas emisións.

O sábado, día 31 de decembro, TVG ofreceu as primeiras desconexións informa-
tivas de carácter local e comarcal. O obxectivo das mesmas era ofrecer noticias espe-
cíficas para distintas zonas xeográficas aínda que nos respondían a unha realidades 
social homoxénea, xa que estaban condicionadas pola estrutura da rede de difusión 
que non permitía a fragmentación por cidades ou provincias. Así as zonas quedaron 
estructuradas de acordo co seguinte reparto: 
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Santiago 
Vigo-Pontevedra 
Ourense-Lugo 
A Coruña-Mariña lucense

En todo caso, coas desconexións, os habitantes destas zonas recibían unha informa-
ción máis detallada da actualidade do seu entorno.

Este novo formato informativo, denominado Telexornal Local, comezou a emi-
tirse os sábados de 14.25 ata as 14.30 h.. Estaba coordinado polo xornalista Antón 
Solla, pero era realizado polas Delegacións informativas da TVG existenes nestas da-
tas. Desde mediados de xaneiro de 1995 pasaron a ser presentados desde as mesmas 
delegacións.

A programación de 1994 antes do cambio

Antes do cambio de dirección, a programación da Televisión de Galicia continuou 
con novos espazos:

Ágora, agora, comezou a emitirse o día 3 de xaneiro deste ano 1994. Era un 
debate conducido por Mariña Castaño, xa muller do Premio Nobel Camilo José Cela, 
gravado na Casa de Galicia en Madrid, con relevantes mulleres da vida social e perio-
dística de Madrid. Un adianto dos programas que virían anos máis tarde, pero con 
máis nivel cultural. O feito de que se fixese en Madrid suscitou a correspondente po-
lémica por estar desenvolvida practicamente toda en castelán. Estaba realizado por 
Manuel Abad, con poucos medios. Naceu como un proxecto de 13 programas e a súa 
emisión rematou coa emisión do 28 de marzo deste ano.

No primeiro programa participaron con Marina Castaño

Nativel Preciado, xornalista. 
Maribel Outeiriño, xornalista de “La Región” de Ourense. 
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Ana Rosa Quintana, xornalista (pouco coñecida nese momento) 
Paloma Barrientos, licenciada en Socioloxía e Política, e xornalista. 
Joana Bonet, directora da revista “Woman”. 
Consuelo Álvarez de Toledo, xornalista 

Historias con data: Este mesmo día 3 de xaneiro, comeza unha nova etapa deste 
espazo documental de Xosé Antonio Durán que comezara no ano 1989 e sufrira unha 
interrupción desde principios de 1993. A emisión de novos programas coincidiu coa 
data do 75 aniversario do pasamento de Xosé María Cao, caricaturista galego en Ar-
xentina. Cao nacera en Cervo no ano 1862 e emigrou a América en 1886.

A pesca: o martes 15 de febreiro comeza a emisión da serie documental pro-
ducida por TVG en colaboración con outras autonómicas, dirixida polo realizador 
Ferrán Llagostera da produtora CPI. Esta serie documental era un completo traballo 
de investigación informativa e documental sobre uns dos sectores máis relevantes 
na socioloxía laboral das costas galegas que agora é explorado por primeira vez na 
televisión. Estaba baseada nunha imaxes espectaculares da vida do mar. Foi emitida 
a partir das 23,00 horas cunha duración de 30 minutos cada un dos 14 capítulos dos 
que constaba a serie.

Aínda que non é un programa, polas súas características hai que facer mención nesta 
historia de que o luns 7 de marzo de 1994, TVG estreou a longametraxe Compos-
tela, sol e lúa, un film especial. Estaba producido pola empresa santiaguesa CTV 
e a venezolana Morovisión. Era unha idea orixinal do empresario santiagués Ghaleb 
Jaber Ibrahim, foi dirixida - ó longo de tan só quince días de gravación - polo director 
caraqueño Tito Rojas e escrita polo tamén venezolano Boris Izaguirre, contratado por 
CTV, como quedou dito máis atrás. A rodaxe, realizada en quince días, contou con 
máis de trinta persoas e un presuposto de corenta millóns de pesetas.

Compostela, sol e lúa é unha historia de amor, no máis tradicional estilo da te-
lenovela, no que interveñen dúas xoves promesas do cine descubertas por Ghaleb 
Jaber nun dos numerosos “castings” que a súa empresa organizaba cada certo tempo 
en Santiago. Guadalupe Calvo encarna o papel protagonista feminino (Claudia), e 
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Marcos Santasmarinas dá vida a Xavier, o protagonista masculino da historia, na 
que tamén interveñen Cecilia Villareal, unha veterana venezolana que participou nos 
mellores e máis famosos culebróns venezolanos emitidos en tódalas canles de tele-
visión do mundo, e Teté Delgado, xa popular entre os espectadores galegos pola súa 
participacion en numerosos programas de televisión.

Lendas do mar. O martes 31 de maio, ás 23,30 horas, comezou a emisión de 
esta miniserie de seis episodios feita en coprodución entre a Televisión de Galicia 
e a Radio Televisión Portuguesa (RTP.-Porto). Os tres capítulos galegos, dirixidos 
e realizados polo daquela xefe de realización de Programas da TVG, Manuel Abad, 
incorporaron modernas técnicas de gravación e post-produción. Os dous primeiros 
capítulos teñen guións de Miguelanxo Murado, mentres que o terceiro foi realizado 
polo propio Manuel Abad. A serie tivo un proceso de gravación de tres anos e os pri-
meiros capítulos galegos foran xa presentados antes da súa emisión nos mercados 
internacionais do MIPCOM E O MIP, en Cannes, onde diversas canles amosaran o 
seu interés pola serie, que tamén fota seleccionada para o CIRCOM, o Azor de Ouro 
e para o INPUT- Galicia.

O primeiro capítulo de Lendas do mar, a Mar Sagrada, trataba dunha gran va-
riedade de lendas do mar de Galicia, dende as “Catalinas”, “Pouvanas” ou “Mantidas” 
da Lanzada, ata os “Tonantes”, “Nubieiros” e “Urcos”, case que tódolos fillos do poder 
imaxinativo das xentes do mar de Galicia, tiñan aquí algunha referencia.

O Son da Pedra: Dentro deste apartado de eventos especiais, que non son progra-
mas con continuidade, tamén hai que dedciar un espazo a este acontecemento único 
na TVG: Na noite do día 23 de xuño, na noite de San Xoán, transmitiuse en direc-
to, desde unha das canteiras de granito de Porriño, un espectáculo de música e luz 
de Milladoiro, diante de 2500 espectadores. Foi un musical no que se combinaban as 
necesidades de producción audiovisual co obxectivo previsto na súa propia concep-
ción, a promoción do granito, a pedra ornamental e de construcción máis caracterís-
tica de Galicia, a través da actuación do grupo musical maís representativo do país, 
Milladoiro. O grupo tiña preparada para a ocasión unha adaptación da súa coñecida 
obra “Galicia no Tempo” e outras composicións que se presentaron esa noite en pri-
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micia.

Para a produción do espectáculo, realizada tamén por Manuel Abad, utilizáronse un 
total de once cámaras e dúas unidades móbiles, varios canóns e máis de cen proxec-
tores de luz, no que colaboraron tódolos produtores de granito da comarca. O evento 
televisivo contou coa asistencia do presidente da Xunta e o seu gabinete de Goberno 
en pleno así como numerosas autoridades de toda Galicia. Foi preparado pola unha 
produtora de Vigo en colaboración coa TVG. 

Buscamos unha estrela. Neste comezo de veran de 1994, o sábado 25 de xuño, 
TVG pon en antena ós sábados un programa que se adiantou no tempo a unha fór-
mula que tería moito éxito uns anos máis tarde. Era un programa producido por CTV 
para TVG que buscaba novos valores que ben poderían se-las estrelas dos anos próxi-
mos. Para manter unha calidade de participación ó longo do programa era obrigado 
realizar unha selección previa dos concursantes. Deste casting só saían os mellores 
aspirantes á gran final, que ía ser na emisión número trece, a ultima do verán. Na 
avalización da calidade participaban importantes persoeiros da vida social xunto con 
estrelas consagradas do mundo do espectáculo. Este xurado participaba nun xogo 
baseado na visionaxe de varias e divertidas gravacións, realizadas por toda Galicia 
co obxecto de concitar, cando menos, o sorriso amable do espectador. Aproveitouse 
tamén para a presentación en plató das candidatas ó título de Miss Galicia para este 
ano 1994.

Os presentadores tamén aspiraban a ser estrelas de televisión: eran Ana Belén Enrí-
quez138, aspirante a Miss Galicia 93, e Xaquín Llorca, un home procedente da radio. 
Finalmente, non se conseguiron os obxectivos marcados por este programa.
138 Cando pasou a presentar a versión galega de Noite espectacular, TVG deu esta información ofi-
cial: Belén, unha escultural ourensá de 20 anos, foi finalista no concurso de Miss Galicia do pasado 
ano 1993 e deixou o seu traballo nunha autoescola para se incorporar ó seu primeiro programa 
diante dunhas cámaras de televisión na compaña de Kin Llorca, que compartiu con ela a presenta-
ción do citado concurso.
Afirma que esa primeira experiencia en televisión abriulle as portas dun mundo abraiante e ata en-
tón descoñecido, lembra con especial agarimo o traballo cos compañeiros e a calidade humana da 
xente que colaborou con ela no anterior programa. Agora, pese a se ter que desprazar cada semana 
a San Sebastián para grava-las presentacións, á hora de pensar nos seus proxectos para o futuro, 
confirma que o seu maior desexo é o de continuar a facer televisión.
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Verán de estrelas. Desde o día 1 de xullo, venres, comeza a emisión deste progra-
ma que ven a substituír a Luar durante o verán, pero cuns espectáculos máis cara ó 
público e presentado por Pemón Bouzas. O espectacular e orixinal escenario conta-
ba cunha piscina, varias fontes, iluminación espectacular e fogos artificiais en cada 
programa. O programa tamén foi coproducido por outras televisións autonómicas de 
Forta que contaban cos seus presentadores propios para as súas versión.

Xa nos últimos días de xuño, concretamente os días 28 e 29, o parque vigués de Cas-
trelos fora punto de referencia obrigado para os xornalistas e amantes do mundo do 
espectáculo xa que, co gallo da gravación de varios programas de Verán de estrelas, se 
deron nel cita un gran número de artistas e famosos, como foi o caso de Sergio Dalma, 
Samanta Fox, Georgie Dann, Sabrina, Bitty MClean e os compoñentes da banda La 
Unión. O seguinte venres, primeiro de xullo, data de gravación do programa número 
8, contouse coa presencia de Francisco, recente gañador do festival da OTI, Briggite 
Nilsen, Cantores, Lolita e Paolo Vallesi.

A programación do novo equipo directivo 

A programación da segunda metade de 1994 responde ás directrices de austeridade 
da dirección xeral da CRTVG. Nos primeiros meses hai continuidade e recesión de 
novas propostas, coa posibilidade de diminuír horas de programación, como quedou 
dito. 

A presentación á prensa da programación para a temporada 94-95 tivo lugar na sala 
do Club Internacional de Prensa, foi organizada polo novo director de comunicación 
para un número moi pequeno de medios, coa maior austeridade da historia da TVG 
neste tipo de presentacións, sen a presenza do director xeral, dando a impresión de 
non ter intención de darlle relevancia ó acto.

Amais do mencionado proxecto de duplicar ou triplicar a dedicación de medios hu-
manos e materiais para os Informativos, o director de programas Fernando Madri-
ñán, salientou o pouco tempo transcorrido coa nova responsabilidade, circunstancia 
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que obrigaba a manter a continuidade co anterior e impedía ter totalmente perfi-
lado o proxecto de nova oferta televisiva. Pero reafirmou a intención de facer unha 
programación de continuidade, introducindo algúns cambios para dar unha maior 
identidade das franxas de programación da maña e da tarde, por medio dunha conti-
nuidade establecida por un presentador que ía dando entrada a cada un dos espazos 
da mañá ou da tarde. Ó mesmo tempo anunciaba un pequeno adianto na apertura da 
programación da mañá. En todo caso, mantíñase a aposta por Luar, Supermartes 
e Galicia Enteira, como grandes programas estrela da TVG. Dentro das programa-
ción infantís, reafirmou a continuidade de Xabarín, e o incremento de espazos para 
rapaces nas mañás dos sábados e domingos.

Xa o 17 de setembro celebrouse a presentación oficial da nova programación da TVG 
para as empresas de publicidade, no parador de Sarria. Foi un acto presentado por 
Encina Ramos, e no que se estreaba a nova directiva da CRTVG no seu conxunto. O 
novo director da TVG subliña a nova etapa da canle que busca unha maior competiti-
vidade no mercado publicitario. O director xeral asegura que os medios públicos son 
o máis grande instrumento político da sociedade galega.

De acordo co anunciado polo director de Programación, a partir do 19 de setembro, 
iníciase a emisión de A mañá, un gran contedor dirixido e presentado por Moncho 
Lemos quen mantiña a continuidade entre as 10 e as 13 horas, dando paso a cada un 
dos variados espazos desta primeira parte do día, que eran os seguintes:

10.00: A Mañá. Magazín que dirixe e presenta Moncho Lemos que inclúe:

10.02: Telexornal Primeira Hora Dirixe Antonio Solla e presenta Irene 
Lamas 
10.15: ¿Imos aló? Cursiño de iniciación á lingua galega 
10.55: Telenovela Fabiola  
11.50: Mar de Fondo sección específica sobre o estado do mar, con San-
tiago Pemán. 
12.00: Adianto Telexornal- xordos 
12.05: Serie Veciños 
12.35: A Cociñar. Programa culinario que presenta Paco Feixó
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Entres estes espazos fixos, A Mañá insertaba os seus propios contidos:

Sección Almorzo con, no que Ana Cermeño entrevistaba a un persoeiro 
mentres tomaban un pequeno almorzo 
Entrevista con algún presentador os responsable de programa da TVG 
que era novidade no comezo da nova programación 
Sección Pistas, na que se ofrecía unha axenda para ocupar o ocio do día 
Sección Música, dedicada a un artista ou grupo cada semana 
Entrevista cun persoeiro do momento 
Sección o Busca a vida, sobre formas que busca a xente para gañarse a 
vida 
Sección Cor de Rosa, dedicada a informar da actividade de persoeiros 
na sociedade.

Co paso dos meses, este formato foi cambiando para deixar fora do esquema ó Te-
lexornal Primeira Hora e A Cociñar. Pero en xeral se mantivo ata a programa-
ción do verán. Finalmente, na temporada 95-96, desde setembro deixou de emitirse 
este formato de A Mañá coa concepción de espazo unificador ou magazine. 

Os informativos desta nova etapa

Nesta nova etapa, que se pode considerar como primeira fase da nova temporada, co 
novo director de Informativos, Carlos Carballo, e a dependencia directa desta área do 
director xeral, introdúcense algunhas modificacións que serían modificadas co paso 
do tempo. Nos Telexornais, adiántase a hora de emisión de edición do serán, retírase 
o Telexornal Comarcas, modifícanse os nomes cambiando o número polo momento 
do día, e inclúese pola tarde un novo espazo: Galicia Directo, semellante a Madrid Di-
recto que emitía Telemadrid. Pola súa parte, Alberto Fernández comeza a facer unha 
entrevista diaria desde o 13 de outubro, ás 23,20 da noite. 
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No seu conxunto, os Informativos quedaron estruturados do seguinte xeito:

Luns a venres: 
10.02: Telexornal Primeira Hora: Dirixe Antonio Solla e presenta Irene Lamas 
13.55: Adianto Telexornal 
14.00: Telexornal Deportes Mediodía: Dirixe Xurxo Mariñas. Presentan Alfon-
so Hermida e Tomás Alonso. 
14.30: Telexornal Mediodía: Dirixe e presenta Encina Ramos. 
20.00: Galicia Directa: dirixe Tino Santiago e presenta Mercedes Vázquez. 
20.30: Telexornal Serán: Presentan Helena Soto e Anxo Quintela 
23.00: Telexornal Noite: dirixe Rosa Vilas, presenta Manuel Torrente 
00.50: Telexornal Últimas Noticias

Fin de semana: Presenta Teresa Castelo 
13.00: Adianto Telexornal Mediodía 
14.30: Telexornal Mediodía 
20.30: Telexornal Serán 
23.00: Telexornal Últimas Noticias

Luns a xoves: 
23.20: A Entrevista, dirixida e presentada por Alberto Fernández

Mércores: 
24.00: Informes TVG, que presenta agora Carlos Carballo, director de Informati-
vos

Estes espazos informativos sempre están suxeitos a modificacións en canto a presen-
tadores ou directores, con axustes propios ou necesarios por organización de hora-
rios ou de equipos. Por iso, as pautas organizativas iniciais no deben ser tidas como 
definitivas ou totalmente estables. 

Outros programas
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Ímolo ver: O 5 de setembro xa comezara a emisión dunha nova experiencia te-
levisiva de Manuel Torreiglesias que saía do campo da saúde para introducirse no 
mundo do deporte. O novo proxecto era un programa debate dos luns, para analizar 
las xogadas máis polémicas da xornada anterior. Contaba con comentaristas, exper-
tos e xogadores de fútbol. Pero o programa non acadou a audiencia necesaria e a súa 
derradeira emisión foi o 17 de outubro. Remataba tamén a presenza de Manuel 
Torreiglesias na Televisión de Galicia. 

Os directivos da TVG adoptaron esta decisión unha vez comprobada a boa acollida 
que tivo na audiencia o incremento da información deportiva, servida puntualmente 
ó espectador na noite do mesmo domingo. Desde o 16 de outubro TVG comezou a 
emitir unha hora máis de información no espazo En xogo. Coas tres horas quedaba 
xa esgotada a información deportiva da fin de semana, na que traballa a totalidade 
dos profesionais da área de deportes. Presentaba esta edición Terio Carrera.

Vas Dado. O luns 19 de setembro comezou un novo concurso dirixido a xóvenes 
de 14 a 17 anos de toda Galicia e dentro do Xabarín Club, con Manolo Romón e Xabier 
Viana na presentación. A mecánica do concurso enfrontaba a dous grupos de cinco 
xoves, un formado por rapaces e outros por rapazas, que contarban, de xeito rotatorio 
, cun capitán cada día de concurso. De luns a xoves, e sobre opinións recollidas na 
rúa ó redor de cuestións propias dos xoves, un membro do equipo terá que coincidir 
en repostas separadas co seu capitán. Cómo salva-los nenos de Ruanda, qué facer en 
caso de apuro nuns exames ou cómo conquista-lo rapaz ou rapaza dos seus soños, 
servirán de exemplo e ilustración de cuestións a debater no concurso, todo un test 
sociolóxico da forma de ser e pensar da xuventude galega.

Galegos do Milenio: O 20 de setembro comezaba este programa dirixido e pre-
sentado por José Antonio Silva que iniciaba así unha nova experiencia na TVG cando 
xa se encontraba coa súa enfermidade bastante avanzada. No seu primeiro día estivo 
dedicado a unha biografía e entrevista co Premio Nobel de literatura Camilo José 
Cela.
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Terceira etapa de Luar

Desde o día 23 de setembro, Luar iniciaba a súa terceira etapa, na que foi emitido 
polo Canal Internacional de Televisión Española para que puidera chagar ós galegos 
da emigración: América, Europa, o Norte de África e o Próximo Oriente, ademais, 
naturalmente, de Galicia e Portugal. 

Despois do parón do verán, volvía o programa cos colaboradores habituais de Luar, 
como “Pantera”, ou a copresentadora Neves Rodríguez, aínda que non apareceu xa 
en pantalla o exotismo de Kellye Germond. Na temporada seguinte, Neves deixaría 
o programa a final do ano 94139 ó ser contratada por TVE- Galicia para presentar o 
espazo Galicia para o Mundo. Nestas datas, a duración de Luar non chegaba ás dúas 
horas, era de 105 minutos.

Tamén volvía o traballo de investigación no folclore galego de Mercedes Peón, como 
colaboradora habitual do programa. Para Gayoso140, 

A posta en escena do traballo de recollida e investigación realizado por 
Mercedes Peón constitúe para os responsables do programa o núcleo ó 
redor do que xira todo o concepto de “Luar”. Estas son as raíces máis pu-
ras do noso folclore. Se hoxe podemos presumir de ter en Galicia grupos 
folclóricos coma os que temos é grazas ó traballo de Mercedes.

Nesta nova etapa, Luar ampliou campos de atención: folclore español, internacio-
nal; busca de novos valores. Medrou igualmente a atención ó traballo dos deseñado-
res galegos, xa que a moda tamén estivo presente no programa con espazos propios. 

O Luar do 30 de setembro, quedou substituído pola emisión en directo, desde o 
Coliseo da Coruña da Gran Gala da Pel, presentada por Xosé Ramón Gayoso. Foi 
139 A última referencia de Neves Rodríguez como presentadora de Luar nesta etapa foi o 30 de de-
cembro de 1994, nun programa dedicado de forma especial ás mulleres, e no que tivo un protago-
nismo especial. Por esta razón, desde o 21 de abril de ano 1995, a copresentadora do programa foi a 
actriz galega Uxía Blanco.
140 En declaracións difundidas por TVG o 20 de setembro de 1994.
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unha magna exhibición realizada pola Organización da Pel Fina de Galicia coincidin-
do coas V Xornadas da Pel Galega e o II Congreso Internacional de Peletería, que fo-
ran inaugurados o mércores anterior e dirixidos pola peleteira galega Charo Carrillo. 
Para dar unha completa cobertura deste acontecemento a TVG mobilizou un gran 
número de profesionais -todo o equipo habitual do programa Luar- entre técnicos e 
persoal de realización, que se desprazaron ó Coliseo coruñés.

Cun aforo de 10.000 espectadores, o Coliseo da Coruña foi marco para o record de 
desfiles de moda que permita ós organizadores a súa inclusión no “Libro Guinnes dos 
Records”, coa presenza e participación conxunta de 210 modelos nun momento de-
terminado do acontecemento. O record estivo potenciado coas figuras de coñecidas 
modelos, como Sofía Mazagatos, Cristina Piaget, Remedios Cervantes, Juncal Rivero, 
Eugenia Santana, Maureen Callagher, Mabel Lozano, Ingrid Asensio, Garbiñe Abaso-
lo e Lara Dibildos, entre outras recoñecidas profesionais da pasarela.

Luar tamén foi este ano o escenario da noite vella. Unha das innovacións de TVG 
nesta derradeira noite do ano foi que, por primeira vez na historia da TVG, emitíron-
se os sons das badaladas do reloxo da Porta do Sol de Madrid coa voz e a presenza do 
reporteiro dos Informativos Xosé Manuel Maseda.

Este especial de Fin de Ano contou coas actuacións de grupos coñecidos a nivel 
nacional como Cómplices e Amistades Peligrosas e outros de gran sona en Galicia 
como Xacarandaina ou Ancoradoiro. Polo escenario da macro discoteca Dona Dana 
de Touro, desde onde se emitía o programa, pasaron tamén estrelas da canción po-
pular como Ana Kiro ou Sito Mariño. 

Programas deste final de 1994

Feitos: o domingo 6 de novembro, na sobremesa, comeza a emisión desta serie 
documental que sobre a emigración cun total de trinta e nove episodios de cadanseus 
vinteoito minutos de duración destinados a informar sobre a presenza e actividade 
dos galegos na diáspora, que aínda hoxe suman centos de milleiros nos cinco con-
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tinentes. A serie documental está producida por “La Region TV” para a TVG, con 
música en exclusiva de Juan Pardo. Os guións son Luís López Saco e a realización de 
Enrique Martí Maqueda. 

A información oficial da TVG salientaba que 

En formato “magazine documental”, a serie achégase ó feito da emigra-
ción desde as súas históricas orixes ata a situación actual e analiza as 
perspectivas de futuro desta transcendente realidade galega. Os proble-
mas humanos, as carencias, os logros, as inquedanzas, o mantemento 
da lingua e as tradicións propias -enmarcados na profunda saudade e o 
amor á terra que se deixou atrás-, así como o traballo e o esforzo cotiá 
por se superar, tan característicos do ser galego, serán os permanentes 
puntos de referencia dun traballo que garante asemade a axilidade e 
variedade necesarias para mante-lo interés da audiencia sen menoscabo 
do seu valor documental.

A partir do 12 de decembro comezase unha nova experiencia: Cine á carta. Con 
esta novidade a TVG axustaba a súa programación cinematográfica ás preferencias do 
espectador, que ademais poderíase beneficiar dos premios dun sorteo entre os par-
ticipantes do Cine á carta consistentes en viaxes a Hollywood, Paris Cannes e Nova 
York. No sorteo colaboraba unha cadea galega de supermercados. Dentro desta ope-
ración de televisión, denominada interactiva, incluíase unha sondaxe especial para as 
películas que emitiría a a TVG durante as festas do Nadal do 94. Xa a partir do un de 
xaneiro, na programación da canle galega introducíronse a totalidade dos títulos que 
elixiran os espectadores nun listado ben nutrido de películas.

Galeguidade: Ás 21.25 h., do día 29 de decembro, como quedou indicado más 
arriba ó falar de novas tecnoloxías, comezou a emisión do programa considerado 
daquela como o máis ambicioso da TVG. O programa, que conduciría durante hora e 
media o coñecido presentador Fidel Fernán, marcaba un fito na historia da televisión 
en España. Era o primeiro en emitirse en directo desde os estudios centrais da canle 
autonómica en Santiago de Compostela e outras capitais europeas e iberoamerica-
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nas, grazas a unha extensa rede de correspondentes e á tecnoloxía vía satélite. O pro-
grama piloto, que se emitiu esta noite, contou con conexións en directo con Bos Aires, 
co propósito de poñer en contacto a un grupo de emigrantes -algún deles leva 50 anos 
sen volver- coas súas familias. A música, o espectáculo e un gran despregue técnico 
-todo en directo-, completaban a oferta de, que tamén ofrecerá unha gran sorpresa fi-
nal. O equipo de Galeguidade estaba dirixido por Luis Menéndez e o realizador Xai-
me Fandiño. Os primeiros programas non tiveron emisión regular, porque dependía 
da capacidade de produción e de coordinación dos distintos escenarios participantes.

Ata xuño de 1995 non se regularizou a súa emisión semanal na noite dos xoves. 
Na segunda temporada, desde o 9 de novembro de 1995, a presentación estivo a 
cargo de Nazaret López, presentadora que era coñecida nos ambientes da emigración 
galega por ter sido presentadora do programa “Galicia para o mundo”, emitido por 
TVE-Galicia.

Resultado de 1994

Con estas experiencias e a continuidade co anterior, remata o ano 1994, no que a TVG 
tivo un presuposto de explotación de 8.708 millóns de pesetas, cun ingresos de 1.878 
millóns de pesetas, polo que necesitou unha subvención oficial de algo máis de 5.800 
millóns.

Coa finalidade de aumenta-los ingresos neste ano, a principios de outubro, a TVG a 
CRTVG asinaron un contrato coa empresa galega Portobaliza, S.L. para a difusión e 
explotación das marcas141 da Compañía e das súas sociedades, a Televisión de Galicia 
e a Radio Galega. O contrato de “merchandising” abarca ós logotipos das tres socie-
dades, así como títulos, nomes e símbolos dos programas que se emiten pola TVG e 
a RAG. Coa explotación destas marcas, a CRTVG espera obter uns ingresos mínimos 
anuais de trinta millóns de pesetas. O 14 de febreiro de 1995 quedou inaugurada 
unha tenda oficial de merchandising, que non tivo moito éxito de vendas.

141 Na longa relación de artigos que se van a comercializar figuran os de maior demanda do público, 
como son camisetas, suadeiras, paraugas, chaveiros, acendedores, bolígrafos e figuras de cerámica. 
No contrato, a CRTVG resérvase o control de calidade dos artigos.
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O día 11 de outubro de 1994 quedou asinado un contrato co Real Club Deportivo 
S.A.D. por importe de 660 millóns de pesetas, dos que 120 millóns correspondían ó 
ano 1994 y 180 millóns a cada uno de los años 1995, 1996 y 1997. No contrato pac-
tábase a cesión dos dereitos sobre partidos que se ían celebrar da Copa da UEFA ou 
da Recopa de Europa, da temporada 94-95. No suposto de que non acadaran a cla-
sificación nestas competicións, substituiríanse pola celebración de varios encontros 
amigables. 

Creación da editora musical

No mes de novembro, despois dunha entrevistas con vicepresidente da SGAE, Tedy 
Bautista, anunciouse a creación dunha editora musical coa finalidade de conseguir 
maior rendibilidade daquelas obras musicais das que TVG e propietaria dos derei-
tos. A operación inscribíase na liña da dirección xeral de introducir dentro do marco 
normal de actividades da CRTVG fórmulas que contribúan a fortalece-la capacidade 
financeira da radio e a televisión públicas de Galicia.

Premios e galardóns de 1994

A mediados do mes de novembro, o capítulo Conservación e acuicultura, da 
serie A Pesca, de Televisión de Galicia, recibiu o “Premio ó mellor documental” na 
Semana Internacional de Cine Naval y del Mar de Cartaxena, que se celebrou na se-
gunda semana deste mes. O programa premiado dura media hora e gravouse case na 
súa totalidade en Galicia, nas zonas da Illa de Ons, Bueu, Ría de Arousa e Vilagarcía, 
onde se cultiva o mexillón, e en Ribadeo, na zona da ostra. Tamén recolle aspectos 
do cultivo do rodaballo e dos traballos que realiza o Instituto Oceanográfico de Vigo.

O día 16 de decembro Televisión de Galicia recibiu a “Mención especial ás Insti-
tucions do ano 1994” polo xurado dos Premios KPMG Peat Marwick que outorgaba 
o Monte Real Club de Iates de Baiona. O premio, que se concedeu por decisión uná-
nime do xurado, no mes de outubro, valoraba “o apoio da TVG á difusión da vela e a 
dedicación dos seus profesionais deportivos ó mesmo fin, así como o patrocinio do 
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barco “TVG”. Os galardóns eran esculturas en bronce exclusivas, deseñadas polo Pre-
mio Nacional de Escultura Xurxo Vázquez.

Tamén nestas datas, o programa de Televisión de Galicia Preescolar na casa recibi-
ra unha Mención Especial e Placa no festival “Infancine-94” que anualmente convoca 
o Concello de Pozuela de Alarcón a través da Concellería de Cultura. Dous capítulos 
desta serie de produción propia da TVG, enviados ó festival fóra de concurso, esper-
taron a atención do xurado ata o punto de lle conceder un galardón non previsto nas 
bases polo alto valor pedagóxico dos seus contidos, e pola innovación que representa 
a emisión periódica dunha serie desas características por unha televisión pública.

En Informativos, en marzo de 1994 cumpríronse catro anos de emisión do pro-
grama divulgativo O Agro, que cada día, de luns a venres, presentaba puntualmente 
Anxo Quintela, ó fío do informativo das dúas e media. O espazo, acadou nestes catro 
anos máis de 1800 programas emitidos , conta coa dirección de Anxo Vázquez -ase-
made responsable do “Labranza” da fin de semana- co cámara Pepe Esteller e con 
Xulia Campo, Anxo Quintela e Carmen Pérez na redacción do mesmo.

En colaboración coa Consellería de Agricultura, e como continuación da liña doutros 
programas como A Terra e O Noso Agro, O Agro cumpría desde 1990 unha dobre 
función: Por unha banda divulgativa, cun grupo de novas e reportaxes sobre técnicas 
de cultivo, mellora xenética das especies gandeiras, política agraria da UE e, pola ou-
tra, desde o punto de vista estritamente informativo con contidos sobre a actualidade 
do mundo do campo, axudas institucionais, disposicións legais e novas que pola súa 
actualidade informativa sexan de interese para os profesionais e traballadores agrí-
colas.
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Audiencias

En canto á audiencia, rexístrase unha lixeira caída con respecto ó ano anterior, moti-
vada pola continuidade a e falla de ofertas novas

A media anual rexistra unha caída de 0,9 puntos, ó pasar duna cota de 15,5 por cento 
á 14,6 por cento.

1995. Décimo aniversario da Televisión de Galicia

Con 1995 comezaba o décimo aniversario de funcionamento da Televisión de Galicia. 
Con motivo desta conmemoración, o logotipo da TVG aparece durante todo o ano en 
pantalla cun engadido gráfico indicando esta celebración. Dentro do relanzamento 
dos Informativos neste ano abríronse as novas delegacións de Pontevedra e Ferrol 
administradas por produtoras audiovisuais para TVG. A emisión semanal acadou 
una media de 115 horas. De luns a venres, a programación comezaba as 10.00 horas 
e remataba entre a 1,30 e 2.30 da madrugada. Nas fins de semana ás 8.30 horas no 
sábado e ás 9.00 horas o domingo. Informativos chegaba a unha media semanal de 
20 horas.
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Os presupostos de explotación da TVG medraron este ano un 14 por cento sobre os de 
1994, pero sen chegar os 9.000 millóns de pesetas.

En materia de organización interna e política de persoal, en 1995 tamén quedou asi-
nado o convenio colectivo dos traballadores da TVG, subscrito o 28 de setembro 
deste ano e publicado no Diario Oficial de Galicia en decembro142.

Igualmente, neste ano foi renovado o contrato de exclusividade da xestión publicita-
ria con Acción IP, integrada no grupo Información et Publicité (IP) . Esta exclusivi-
dade adxudicouse o 27 de decembro mediante unha resolución da dirección xeral 
da CRTVG143. Por este contrato, a empresa IP obrígase a captar uns ingresos mínimos 
garantidos, predeterminados en función das distintas porcentaxes da cota de panta-
lla na franxa horaria que transcorre entre as 20 h. 30 min. e as 24 horas (share prime 
time), polo que se remunera cun 10% a partir do mínimo garantido. Comisión que se 
incrementa no 1% por cada aumento de 25 millóns de pesetas no suposto de que sexa 
fora de Galicia e de 10 millóns para o territorio galego, deica acadar a cifra obxectivo 
de produción. A superación desta última cantidade prímase cun 10% sobre os impor-
tes brutos de produción superiores á cifra obxectivo. Accion IP, S.A. obrígase tamén á 
xestión e cobro ós anunciantes, axencias de publicidade, centrais de compra e outros 
ordenantes. Finalmente, cómpre salientar a existencia dun total de trece supostos de 
exclusións, que alcanzaban aproximadamente un 75% dos ingresos obtidos a través 
destes contratos de exclusividade. 

Aínda que sexa un dato técnico non moi positivo, hai que deixar constancia, sequera 
dun xeito anecdótico, de que o día 13 de febreiro, a emisión da TVG sufriu, sobre 
as 11.45 h., un corte por causa dun raio que caeu sobre as instalacións do centro de 

142 Resolución do 20 de novembro de 1995, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se 
dispón a inscrición no rexistro e publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio interprovin-
cial da empresa Compañía de Radio Televisión de Galicia e das súas sociedades. Diario Oficial de 
Galicia 234,xoves, 7 de decembro de 1995. Páxina 9.236. Data da Disposición: 20 de novembro de 
1995. 
143 Pola Resolución 13/1995, de 6 de novembro, solicitouse ás empresas interesadas a presentación 
de ofertas para a xestión, promoción e a venda dos espazos publicitarios da TVG, S.A., coa finali-
dade de contratar en exclusiva a xestión dos referidos espazos con aquela que presentase a máis 
adecuada ás necesidades da TVG, S.A.
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produción de programas en San Marcos, afectando a múltiples equipos. Esta avaría, 
que se deixou sentir principalmente nos centros emisores de Xistral, Bailadora, Pára-
mo e Meda, produciu un corte na emisión da TVG por un espazo inferior a 5 minutos, 
mentres que o centro emisor de O Pedroso, funcionou correctamente.

O 14 de febreiro, a empresa galega Portobaliza, S.L. comezou a comercializar en 
Galicia obxectos de regalo que levan as marcas da CRTVG. Nun breve e sinxelo acto 
celebrado nas instalacións de San Marcos, os directivos da Compañía de Radio Tele-
visión de Galicia inauguraron unha pequena tenda de venda destes artigos, entre os 
que se poden atopar camisetas, polos, radios, cazadoras, chalecos, moedeiros, cha-
veiros e outros obxectos que levan marcas e logotipos da Televisión de Galicia ou ben 
dos programas que emiten, como o Xabarín Club, Luar ou Supermartes. A tenda per-
manecía aberta tódolos días para atende-las demandas das numerosas persoas que 
diariamente visitan a TVG. 

En canto á aplicación de novas tecnoloxías, a partir de xoves, 24 de febreiro, TVG 
estendeu a emisión en sistema NICAM-Dual, con son estereofónico, a toda Galicia. 
Ata esta data, TVG viña emitindo a súa programación en dual e estéreo só nunha 
parte de Galicia, concretamente na provincia de A Coruña e na zona norte da de Pon-
tevedra. Nos meses de decembro de 1994 e xaneiro de 1995, a cobertura ampliouse 
a outras zonas da comunidade autónoma, e xa o día 23 de febreiro, coa incorpo-
ración do Centro Emisor da CRTVG no Páramo a cobertura chegaba a totalidade do 
territorio de Galicia.

Como xa quedou indicado anteriormente, o sistema NICAM-Dual aportaba impor-
tantes avantaxes como a opción de elixir entre dúas fontes de son independentes. 
Ademais, elevaba considerablemente a calidade sonora e permite seleccionar son es-
tereofónico nos casos nos que o programa que se está emitindo se haxa gravado en 
estereofonía. Unha das máis importantes innovacións do Dual era a posibilidade de 
escoitar un programa en versión galega ou orixinal de xeito que seleccionando no 
“menú” do receptor a canle “A” escoitábase en galego e na “B” no idioma orixinal. 
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O 10 de abril de 1995, TVG e a SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) asi-
naron en San Marcos un convenio de colaboración entre ámbalas sociedades no que 
se contemplaba a realización, por parte da TVG, dun programa de actualidade cultu-
ral, amais da celebración, dentro do presente ano, dunhas xornadas de estudio sobre 
os dereitos de autor. Polo mesmo convenio, a TVG e a SGAE comprométense na pro-
dución dun programa de periodicidade semanal e de quince minutos de duración, no 
que se informaría dos principais actos e acontecementos culturais relacionados coas 
artes escénicas e musicais -cine, teatro, concertos, etc.- que se celebren cada semana 
en Galicia. Este acordo concretouse coa emisión do programa Mira que vén a par-
tir do día 18 do mes de agosto. Se recuperaba un nome e formato de programa xa 
utilizado en 1990.

O 20 de abril deste ano un novo acordo da Federación de Organismos de Televi-
sión Autonómicos (FORTA) amplía as posibilidades de programación de cine para 
Televisión de Galicia. O contrato asinado por tódalas las televisións integradas en 
Forta supón a compra de dereitos de emisión de 131 películas que no seu día tiveron 
un grande éxito de público nos cines, segundo informan fontes da CRTVG. Este acor-
do permitiu a Televisión de Galicia a emisión de catro pases de cada unhas das 131 
películas dentro dun período de 4 a 5 anos.

No lote adquirido pola FORTA á distribuidora SIVSA figuran grandes títulos cine-
matográficos como “Instinto básico”, “Terminator”, “Cocodrilo Dundee”, “Indiana 
Jones e a última cruzada”, “Os últimos días do Edén”, “O impacto”, “Hatari”, “Baixo 
o volcán”, “Erase unha vez América”, “O río da vida”, “Asasinos natos”, “48 horas 
máis”, “Indiana Jones no templo maldito”, “Escándalo no plató”, “Doble impacto”, 
“Moonraker”, “O sendeiro da traición”, “Os señores de aceiro”, “O nome da rosa” e 
“Os dez mandamentos”.

A partir das cero horas do día 12 de maio de 1995 Televisión de Galicia dedicou 
48 minutos á apertura da campaña das eleccións municipais deste ano. Ofreceu 
conexións en directo coas sete grandes cidades de Galicia, a máis de reportaxes de 
interese público sobre os concellos, número de votantes e outros datos estatísticos 
relacionados coas eleccións. Emitiu tamén informacións dos inicios das campañas 
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municipais e autonómicas nas outras comunidades.

TVG reforzou a cobertura diaria destas eleccións coa celebración de sete debates que 
se emitían despois do Telexornal Noite. En cada debate debían participar os cabezas 
de lista ós que a Xunta Electoral Provincial lles atribuía a facultade desta represen-
tación144. 

O domingo 28 de maio, día das eleccións municipais, TVG volveu a emitir por 
satélite cara América coa finalidade de ter informados dos resultados ós galegos do 
exterior. Foi un total de emisión de tres horas a través do satélite de comunicacións 
Hispasat.

Desde o 17 ó 21 de xullo de 1995, por primeira vez, informacións e imaxes da 
Televisión de Galicia “navegaron” durante cinco días por todo o mundo, a través de 
Internet. Durante este período, os usuarios de Internet de calquera parte do planeta 
puideron entrar no servidor da TVG e explora-los seus contidos. Este servidor conti-
ña un vídeo promocional, fragmentos gravados dos telexornais e abundante informa-
ción escrita. De todas formas, o longo proceso de dixitalización da imaxe non permi-
tira aínda nesta época dar en tempo real os informativos da TVG, como inicialmente 
se previra.

144 Sen embargo, por diferenza de criterio, non asistiron a estes debates os alcaldes candidatos de 
Santiago de Compostela, Xerardo Estevez, e o de A Coruña Francisco Vázquez. O equipo de cam-
paña de Francisco Vázquez, alcalde de A Coruña esixía que os xornalistas fosen todos da cidade da 
Coruña, non admitindo ós profesionais da TVG, condición que non lle foi aceptada polo director xe-
ral da CRTVG. Nun escrito dirixido ó director xeral da CRTVG, feito público nunha nota oficial da 
Compañía, José Luis Méndez Romeu, encargado de “Relaciones cos Medios de Comunicación do 
PSdeG-PSOE” esixe como condición indispensable, para que o candidato Francisco Vázquez parti-
cipe no debate, que “los moderadores deberán de ser, exclusivamente, cinco periodistas de medios 
de comunicación coruñeses: dos periodistas de medios de comunicación escrita, dos periodistas 
de medios de comunicación radiados y un periodista de televisión local, designados de acuerdo 
con los intervinentes en el debate”. Outra das condicións esixidas é que os moderadores “deberán 
proponer un realizador acordado con los participantes proveniente de un medio audiovisual que dé 
garantías de imparcialidad”. 
Por outra parte, Xerardo Estévez, alcalde de Santiago, non asistiu ó debate previsto alegando pro-
blemas de axenda incompatibles coa asistencia ó programa televisivo. 
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Esta experiencia informática realizouse en A Coruña, dentro do seminario “Internet, 
sistemas e servizos telemáticas para a sociedade do ciberespacio”, organizado polo 
centro de investigación CESAT de Madrid, en colaboración coa universidade coruñe-
sa. O devandito seminario estaba incluído na programación da Universidade Inter-
nacional Menéndez Pelayo. 

Por estas datas do 20 de xullo, Televisión de Galicia solicitou diante da Dirección 
do Sector Audiovisual da Comisión Europea unha axuda por importe de 200 millóns 
de pesetas, destinada á produción de programas no sistema Pal Plus (formato de 
pantalla 16:9), dentro do Plan de Acción para a introdución de servizos avanzados de 
televisión en Europa. No primeiro programa de axudas comunitarias, ó que se aco-
llera, fóralle concedida unha cantidade de 100 millóns de pesetas para facer fronte 
ó financiamento de emisións que seguen as tecnoloxías dixitais e os novos formatos 
que marcan as normas europeas, como é o caso do sistema Pal Plus.

A Unión Europea aprobara con anterioridades a consideración da TVG como centro 
emisor en tecnoloxía Pal Plus. A partir deste recoñecemento. Televisión de Galicia 
estaba en disposición de participar das novas axudas para a introdución de servizos 
avanzados de televisión. Dentro deste marco, a TVG solicitaba nesta data a nova axu-
da duns 200 millóns para compensa-los gastos adicionais que ocasiona a produción 
de programas en formato 16:9, tanto para os gravados como para os directos.

Pero tamén a TVG se adaptaba por dentro para a nova etapa. A finais de agosto, o 
persoal técnico da TVG levou a cabo unha importante reestruturación do Estudio 300 
de San Marcos, onde se gravarían ou realizarán en directo a maior parte dos progra-
mas. A instalación dunha pasarela ó redor do plató, pola súa parte interior, buscaba 
un mellor aproveitamento do espazo, amais de mellora-las condicións de seguridade 
do persoal de iluminación. Reforzouse a grella de iluminación, con novas guías e con 
maior número de focos, para facilita-los cambios. Tamén quedou renovado o control 
do mesmo Estudio 300 coa instalación dunha mesa de audio provista de 24 canles de 
“mono” e 10 de estéreo. A mesa, unha “Studer” suíza, era un dos modelos de mellor 
calidade do mercado.
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O día 5 de setembro, Televisión de Galicia realizara a transmisión en directo da 
visita oficial dos Duques de Lugo, a infanta Elena de Borbón e o seu esposo Jaime 
de Marichalar, a partir do mediodía. A emisión en directo deste evento tivo bastante 
aceptación pola audiencia xa que acadou unha cota de mercado do 36 por cento.

Desde o día 14 de setembro, faise por primeira vez a experiencia de conectar en 
directo coas delegacións para informar dentro de Galicia Directa. De luns a venres 
ás 21.15 horas- conectaba simultaneamente con tódalas delegacións informativas da 
TVG para pulsa-la actualidade local día a día. Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago, La 
Coruña, Pontevedra e Vigo enviaban en múltiples cadansúas noticias desde as nove 
e cuarto ata as nove e media da note. Este feito supoñía un novo avance dentro da 
utilización de novas tecnoloxías para a produción de Informativos.

O 25 de outubro, Televisión de Galicia presentou o sistema Pal Plus de formato de 
pantalla de 16:9 no Clube Internacional de Prensa de Santiago de Compostela. A TVG 
estreou ó día seguinte este sistema de pantalla ancha coa emisión da película “Bugsy” 
no espazo Gran Cinema. Nesta presentación, Claude Tahir, Xefe da Unidade de 
Xestión do Plan de Acción de Servicios Avanzados de Televisión, da Dirección Xeral 
XIII da Comunidade Europea, felicitou a Televisión de Galicia pola súa decisión de 
ofrecer ós espectadores galegos, xunto con outros emisores europeos, ó acceso ós 
últimos adiantos tecnolóxicos da televisión. O representante comunitario subliñou 
que o formato 16:9 era o único acordado internacionalmente para a televisión futura, 
analóxica ou dixital, standard ou de alta definición, e que, ademais do centro emisor, 
son os produtores independentes claros beneficiarios do Plan de Acción. 

Desde o 15 de decembro, despois dun curto período experimental, comezaron as 
emisión regulares e estables do Teletexto. O sistema foi incrementando información 
cada día ata que mes e medio máis tarde xa ofrecía ó espectador un total de seiscentas 
páxinas nas que se incluían aspectos tan variados como os dos servizos, tempo libre, 
educación e a programación da radio e a Televisión de Galicia.

A finais deste ano, Xabarin club acadou os 40.000 socios, 10.000 máis ca no co-
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mezo do ano. Vigo, con máis de 5.500 socios, figuraba á cabeza de participación entre 
as grandes cidades de Galicia, que, en conxunto, representaban algo máis da metade 
fronte ó resto de poboacións da Comunidade autónoma, sendo A Coruña, con preto 
de 19.000 afiliados, a provincia que contaba cun maior número de socios. Por sexos, 
os rapaces, con máis dun 56%, son maioría fronte ás rapazas, que representaban algo 
máis do 43 % na afiliación, mentres que por idades é o grupo de nenos de once anos, 
con máis de 4.700 socios, o que maior porcentaxe de participación acadara. Con re-
lación á poboación infantil de Galicia, a porcentaxe de afiliación representaba algo 
máis dun dez por cento.

Outras once comunidades autónomas contaban con socios do Xabarin Club, entre 
as que destacaban os case douscentos incondicionais en Castela- León e os preto de 
cen que se encontran en Asturias. E mesmo en países de tres continentes, como os 
casos de Francia, Alemaña, Portugal, Suiza, Mozambique, Cuba ou Venezuela, goza 
da simpatía de numerosos rapaces e rapazas que solicitaron e conseguiron a súa ins-
crición formal como socios de pleno dereito do xa internacional Club Xabarín. 

O 27 de decembro, TVG asinou un convenio coa Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria con carácter plurianual coa finalidade de potenciar e perfec-
cionar o uso do galego. No convenio acordábase a emisión dun determinado núme-
ro de programas de promoción lingüística, entre os que cabe salientar espazos de 
promoción e coñecemento dos diversos rexistros lingüísticos; campañas educativas; 
anuncios do “Seguriño” e de promoción de diversos aspectos de contido cívico, de 
promoción da lingua galega no seo da familia e de empresarios galegos convidando 
a comunicar en galego; curso de inglés en colaboración coas escolas de idiomas de 
Galicia; programas especiais sobre os Días das Letras Galegas e continuación do es-
pazo de servicio público “Preescolar na Casa”. A Consellería aportou 300 millóns de 
pesetas neste primeiro ano de vixencia.

O día 31 de decembro, Televisión de Galicia realizou unha emisión especial, vía sa-
télite, para América, unha das áreas xeográficas do planeta onde reside a maior parte 
dos galegos da emigración. Emitíronse varios programas de produción propia como 
o discurso institucional que o presidente da Xunta dirixiu ós galegos de todo o mun-
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do, amais do espazo de música e variedades “Especial Fin de Ano” e un compendio 
de “Galeguidade”, programa xa familiar para os galegos do exterior que esta semana 
cumpría un ano de vida. 

Este 1995 tamén é o ano de preparación e comezo de emisión da primeira serie ga-
lega Pratos Combinados, que chegou a ter un lugar privilexiado na programación 
da Televisión de Galicia ó longo dunha década, como se indica máis adiante. 

Programas da primeira metade do 95

Esto é Noticia: Desde o 9 de xaneiro, novo espazo informativo dirixido por Tino 
Santiago e presentado por Pilar García Rego, que se emitía de luns a venres a partir 
das 13.45 h. Neste espazo, tentábase sorprender á audiencia pola súa viveza e intere-
se, curiosidade e espectacularidade das imaxes e contidos. 

Segundo afirmou Carlos Carballo, director dos Servicios Informativos da TVG, 

o obxectivo fundamental deste novo espacio é o de mostrar todas aquelas 
noticias que chegan á redacción e que moitas veces quedan escurecidas 
polas grandes portadas do día, pero que sen embargo teñen moitísimo 
interese para os cidadáns.

No ano 95 pasou a emisión semanal, pero na temporada 95-96, a partir do día 4 de 
setembro volve a emisión diaria de luns a venres, presentado por Dolores Bouzón. 

O Semanal: A partir das once da noite do día 14 de xaneiro, comezou a emisión 
deste novo programa informativo de periodicidade semanal dedicado ós temas de ac-
tualidade. Cada espazo constaba de varios temas que foran noticias nos días anterio-
res. Estaba dirixido por Alfonso Cabaleiro e presentado por Carlos Carballo, director 
de Informativos, igualmente presentador de Informes TVG.

O Semanal estaba elaborado polo mesmo equipo de reporteiros que preparaba tó-
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dalas semanas unha reportaxe de media hora para Informes TVG, programa que 
pasou a emitirse agora os domingos ás dez e media da noite logo programa deporti-
vo En Xogo. Este equipo está formado polos xornalistas Ana Expósito, María Xosé 
Arrojo, Anuska Simón, Xavier Vaz e Luis Rei. 

O primeiro programa de O Semanal incluíu reportaxes sobre os últimos acontece-
mentos do embargo do Pazo Baión, propiedade de Laureano Oubiña; ás últimas in-
vestigacións e declaracións relacionadas co caso GAL; novas pistas sobre a busca do 
rapaz desaparecido en Boiro había unhas semanas; e a barbarie e desesperación pola 
que estaba a atravesar a república de Chechenia.

Senda Verde: Desde o domingo 15 de Xaneiro, ás 17 horas, comezara a emisión 
deste novo programa da TVG dedicado ós deportes e a ecoloxía, dirixido, realiza-
do e presentado por Enrique Banet, responsable do anterior espazo Terra. Senda 
Verde estivo dedicado a actividades da vida cotián coma os deportes, a ecoloxía, os 
animais e as plantas, combinadas con probas tendentes a mellora-lo coñecemento e o 
respecto ó medio ambiente, nas que tiñan especial relevancia as relativas ó trato que 
lle hai que dar ós animais, principalmente ós cans.

No campo do mundo vexetal, Senda Verde ofrecía consellos sobre os coidados das 
plantas tanto de interior como de horta ou xardín. Enrique Banet indicou o obxectivo 
principal deste espazo:

Camiñaremos pola senda verde para aportar o noso gran á construción 
dun mundo máis respectuoso cos animais e as plantas, máis respectuo-
so, en suma, co medio ambiente en xeral; un mundo san e limpo no que o 
home é, por natureza e por intelixencia, o principal protagonista. 

Palabras Maiores: o día 16 de xaneiro, ás 22,30 horas, comeza un novo forma-
to dirixido e presentado por Carlos Luís Rodríguez que antes dirixira O Péndulo e 
En Titulares. Palabras Maiores constaba dunha primeira parte dedicada a unha 
ampla entrevista e unhas segunda parte dedicada a un debate con participación de 
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expertos. Nesta ocasión, o programa de Carlos Luís incluía unha sección denominada 
Bonecos, baseada en marionetas que representaban a personaxes da políticas galegas 
como Fraga, Paco Vázquez, o arcebispo de Santiago ou Xulio Iglesias. 

Palabras Maiores deixou de emitirse a partir do 13 de febreiro, na quinta entrega. 
Neste derradeiro programa Carlos Luís Rodríguez entrevistou a Xosé Cuiña Crespo 
(finado en 2008) daquela secretario xeral do PP e Conselleiro de Obras Públicas da 
Xunta de Galicia. 

Todo motor: tamén o 16 de xaneiro á media noite comezou este programa de-
dicado ó mundo do motor e da condución dos automóbiles, así como a outros moi-
tos aspectos relacionados co mundo da velocidade. Cunha duración aproximada de 
media hora, este programa estaba dirixido e presentado por Xoán Ares, xornalista 
especializado en temas do motor, cunha ampla experiencia profesional en diversos 
medios galegos.

A Cara descuberta: O 18 de xaneiro comeza outro novo espazo de Informati-
vos, trátase de unha serie de entrevistas realizadas por Victoria Rodríguez, a varios 
personaxes galegos que eran salientables pola súa actividade profesional ou política. 
Amais da entrevista persoal, o programa amosaba aspectos da vida do entrevistado e 
declaracións de familiares ou coñecidos. O primeiro estivo dedicado a Manuel Bou-
llosa, profesional galego que salienta en Lisboa e ó actor Xaquín Toba nado en Muxía 
que dirixía un teatro en Londres, fillo do ex-selecionador español de fútbol Eduardo 
Toba.

Caza e Pesca: Programa de sobremesa dos venres que comeza a súa emisión o día 
20 de xaneiro, dirixido e presentado polo xornalista Xosé Manuel Orriols145. Estaba 
dedicado ó mundo da caza, da pesca e do medio natural. Era realizado cada semana 
desde unha das moitas casas de turismo rural que existen por toda a xeografía galega. 
Comezou denominándose Caza e Pesca, e así figuraba nos minutados, pero o nome 

145 Ata estas datas Xosé Manuel Orriols estivera exercendo de xefe de Comunicación da CRTVG, 
cargo do que fora cesado polo novo director xeral Francisco Campos, pero poucos días máis tarde 
foi contratado de novo para encargarse deste programa.
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oficial que aparecía nas información enviadas á prensa era Caza, Pesca e Medio 
Natural. Nos arquivos da CRTVG tamén figura como Caza e Pesca. Este programa 
mantívose en antena ata o venres 2 de xuño, despois de case cinco meses de emisión 
semanal.

Aerobic: Desde o 5 de marzo, dirixido pola monitora ferrolán María Iglesias Rojo, 
invitaba ó espectador, sábados e domingos, pola mañanciña, a realizar no seu fogar 
os exercicios rítmico- deportivos que facían un grupo de ximnastas no plató.

Estrelas, subtitulado O programa: Emítese a partir do domingo 26 de marzo. 
Un espazo no que participaban novos valores galegos que se consideraban con capa-
cidade para ser artistas ou presentadores de televisión. Conducido polo mago Luis 
Boyano. Neste programa, producido por CTV, fixo as primeiras experiencias de pre-
sentadora a azafata de Supermartes Diana Nogueira. Nesta época aínda non acadara 
os títulos posteriores: Miss Pontevedra 1999; Miss Galicia 1999; representou a Es-
paña en Miss Universo 1999, onde acadou o posto de segunda dama de honra. Anos 
máis tarde dedicaríase a ser actriz en series para TVG.

Desde o mes de febreiro, Televisión de Galicia estivera emitindo “spots” para chama-
la atención dos espectadores cara a participación no novo espectáculo. O programa 
contaba cun equipo dedicado especificamente á busca de novos valores polos conce-
llos de Galicia e incorporaba a participación de xente de sona que realce a presenza 
dos artistas noveles no plató. 

Selección Galega: Espazo de media hora desde a noite do xoves 30 de marzo. 
Foi un intento de lograr unha combinación de fútbol e humor baixo a dirección de 
Verónica Pareja, quen xa fixera programas de humor e deporte en TVE e Antena 3. O 
novo espazo contaba coa colaboración, entre outros, de Bebeto, Arsenio, Lendoiro, 
Xulio Iglesias, Cela e Xosé María García, que eran todos imitados polos humoris-
tas Paco Lodeiro, Carlos Blanco, Fernando Carvajal e Jacobo Pérez, que aparecían 
caracterizados por medio dunha media careta da cara dos personaxe que imitaban. 
Era un programa realizado na TVG polo equipo dunha produtora catalán que tiña os 
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dereitos do formato.

Centro Médico, desde o martes 4 de abril, comezou a emisión deste programa 
producido por VídeoVoz e presentado pola profesional da radio Eva Millán, na súa 
primeira experiencia como presentadora. Por primeira vez se utilizaba a plató da Es-
cola de Imaxe e Son de A Coruña para un programa da TVG. Tamén por primeira 
vez TVG dedicaba un espazo semanal ás operacións cirúrxicas. Os propios cirurxiáns 
comentaban no plató os detalles das operacións, precedidas por imaxes do proceso 
pre operatorio e, no seu caso, polas que mostran tamén a recuperación do paciente 
despois de operado. Centro médico ofrecía os últimos adiantos realizados nos centros 
de saúde públicos de Galicia. 

Pasarela de Estrelas: O día 30 de abril estreouse este novo espazo musical, que 
se emitía sobre as 23.30 horas. Substituía a Estrelas. Esta nova fórmula, producida 
tamén por CTV, estaba presentada por dous coñecidos profesionais da TVG: Pemón 
Bouzas e Belén Enríquez. Cada semana contaba coa presenza dunha coñecida figura 
da canción, para dar forza á actuación dos artistas noveis que aspiraban a ser novas 
promesas da canción galega. A maxia, a moda e o humor eran outros dos ingredientes 
deste formato. Volveu a repetirse no verán do ano seguinte, desde o 24 de xuño de 
1996, pero presentado nesta ocasión por Silvia Jato e Xacobo Pérez.

Galeguidade: Aínda que este programa se viña emitindo desde decembro de 1994, 
foi o xoves 8 de xuño cando pasa a ser un espazo de emisión regular semanal na 
noite do xoves. Ata este momento a emisión era irregular con dous programas men-
suais, de tal xeito que comeza a ser semanal no programa número 10. 

Segundo a información da propia TVG, esta era a xustificación do cambio:

O equipo do programa “Galeguidade”, encabezado polo xornalista ou-
rensán Luis Menéndez, e ante a continua petición dos espectadores, que 
solicitaban a emisión semanal deste espacio, decidiu redobra-los seus 
esforzos para cumplir este obxectivo. A partir desta mesma semana, 
o programa emitirase tódolos xoves pola noite, e seguirá tendo como 
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argumento principal o reencontro de emigrantes galegos separados pola 
distancia e polo tempo. Para iso, organízanse viaxes a aquelas persoas 
seleccionadas, que reúnan os requisitos e condicións requeridas. Do 
mesmo xeito, durante o programa, que se emite en directo desde o plató 
300 da TVG en San Marcos e que presenta Fidel Fernán, establécense 
conexións en directo, ben por vía convencional ou ben pola RDSI (Rede 
Dixital de Servicios Integrados), con galegos espallados por todo o mun-
do, ou ben con aquelas persoas vencelladas directamente coa lingua e a 
cultura de Galicia.

De tódolos xeitos, a principios de xullo Galeguidade interrompeu a súa emisión ata 
setembro.

Tal como somos: Desde o mércores 21 de xuño á media noite, comeza a 
emisión deste novo programa dirixido e presentado por Victoria Rodríguez, despois 
de dirixir e presentar anteriormente a serie de programas A Cara Descuberta. O 
formato reunía cada semana unha serie de personaxes singulares, algúns famosos e 
outros anónimos, que malia non se coñeceren entre si, teñen moitas en común. Os 
convidados que cada semana acudían o programa tiñan un denominador común, xa 
que cada edición do programa xiraba encol dun tema xenérico. Un mes máis tarde, a 
partir do domingo 23 de xullo, Tal como somos pasa a emitirse os domingos ás 
22,15 horas.

O equipo estaba integrado pola súa directora, Victoria Rodríguez; o subdirector, San-
tiago Romero; Senén Bernárdez na realización, axudado por Ánxeles Balsa; o redactor 
Xoaquín Pedrido; Hilario Pino como Produtor Executivo e Rosa López na produción.

Ventá aberta: Na noite do día 28 de xuño principia a súa andaina este espazo, 
dirixido por Eduardo Galán, co obxectivo de difundi-la nova imaxe galega e, concre-
tamente, algunhas das produccións dos alumnos da Escola de Imaxe e Son (EIS) da 
Coruña. Este programa pretendía ser un mirador das novas imaxes producidas en 
Galicia nos primeiros anos da década dos 90. Eran creacións feitas por galegos e non 
galegos, xa que case un 30 % dos alumnos matriculados nesta Escola son doutras 
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comunidades autónomas e, incluso, doutros países. Documentais, videocreacións, 
dramáticos, animacións, videoclips, tódolos xéneros audiovisuais pasaron por este 
programas.

O material para emtir en Ventá aberta foi seleccionado por Eduardo Galán e por 
Manuel González, director da EIS. Tiveron que visionar preto de 400 cintas, realiza-
das durante os catro anos de vida da Escola. Ademais, o programa completábase con 
algunhas curtametraxes feitas polos novos cineastas e videocreadores de Galicia.

Galicia enteira: Na programación de verán comeza o día 15 de xullo este novo 
formato dirixido por Xosé Manuel Orriols. Recollía, semana a semana, un extenso 
percorrido polas festas, feiras e celebracións d de pobos, vilas e comarcas da xeogra-
fía Galega, que se emitía cada sábado arredor das 13.00 horas.

Décimo aniversario

Xa desde principios do mes de xullo de 1995 comezan a emitirse o anagrama da 
TVG co distintivo de décimo aniversario. Desde o día 20 Televisión de Galicia emite 
unhas cortiniñas ou transicións entre programas, realizadas en 16 mm. como traballo 
do Taller de Animación da Escola de Imaxe e Son de A Coruña dos alumnos Virginia 
Curiá e Tomas Conde. Foi unha iniciativa que tivo como finalidade promocionar este 
traballo que amosaba as posibilidades de creatividade audiovisual dos alumnos deste 
centro docente. Os autores deste traballo de animación, auténticos precursores deste 
xénero en Galicia, xa foron recoñecidos con premios en distintos festivais.

En cada unha destas sete animacións pódense ver traballadores da TVG, cun mono 
de faena, desenvolvendo distintos labores de xeito simbólico, por exemplo envolven-
do televisores con lazos; erguendo un grande monólito de televisores coma home-
naxe ó telespectador; formando o anagrama dos 10 anos como se fosen as distintas 
pezas dun decorado televisivo; unha morea de regalos que saen do receptor, ou un 
traballador colocando a bandeira galega enriba dun xigantesco televisor. Así, os tra-
balladores de TVG son obreiros que agasallan ó telespectador co seu traballo.
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Xa o día 24 de xullo de 1995, Televisión de Galicia conmemorou o aniversario 
dos seus dez anos de existencia. No Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago 
celebrouse unha gala transmitida en directo na que actuaron solistas e grupos de 
primeira liña do folclore galego e tamén da canción lixeira de dentro e de fóra da co-
munidade autónoma. Durante os días precedentes, desde o día 11 de xullo, TVG foi 
informando de forma progresiva sobre a preparación desta celebración. 

Entre os galegos, participaron Juan Pardo, Marta Sánchez, “Cómplices”, Amancio 
Prada, Miguel Costas, Uxía e Antón Reixa, así como os grupos Ballet Galego “Rey 
de Viana”, Ultreia, Os Rosales, A Roda, As Pandereteiras de Baio, Xocaloma, María 
Castaña e Virimbao, e tamén a coral “El Eco”, a Real Banda de Gaitas de Ourense, 
a Banda de Sober, a Orquestra “Variedades” e o grupo de música celta “Gwendal”. 
Amais dos devanditos solistas e grupos galegos actuaron cantantes tan coñecidos no 
panorama musical como “Los del Río”, Peret, Francisco, Miriam Makeba e Javier 
Gurruchaga.

O espectáculo foi conducido por Xosé Ramón Gayoso, co apoio dun amplo grupo 
de presentadores actuais e “históricos” da canle autonómica, como Dolores Bouzón, 
Xosé Manuel Maseda, Terio Carrera, María Xosé Goyanes, Teresa Castelo, Piedade 
Cabo, Pemón Bouzas, Superpiñeiro e Paco Feixó.

Como é habitual, pouco minutos antes das doce da noite interrompeuse o espectáculo 
para dar paso en directo ós Fogos do Apóstolo que, como xa viña sendo costume. Re-
matada a exhibición de fogos artificiais, continuou a emisión da gala de aniversario 
da TVG ata ó redor da unha e cuarto da madrugada. No Palacio presenciaron o es-
pectáculo personalidades do goberno galego, da vida política, cultural e empresarial 
galega e público en xeral especialmente invitado para este evento. 

Este décimo aniversario da TVG contou tamén con outros espazos conmemorativos 
temáticos, pero a base de recompilacións de programacións anteriores de baixo ou 
mínimo custo. Como Dez anos de música, emitido desde o 26 de xuño,case na me-
dia noite. Foi un programa que en 10 capítulos recollía a historia musical da TVG ó 
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longo dos primeiros dez anos de emisións. Estaba composto por actuacións destaca-
das ou programas que tiveron unha boa acollida por parte da audiencia no momento 
da súa emisión.

Outros programas do verán 95

Con música propia: O 30 de xullo, e para as sobremesas dos domingos, comeza 
un programa concurso organizado pola Consellería de Cultura que dirixía e presenta-
ba Nazaret López. Participaron 75 formacións musicais de toda Galicia, pero non só 
actuando, senón coa inclusión de reportaxes e entrevistas das bandas, corais e grupos 
de gaitas de tódolos lugares de Galicia. Ó longo de 25 programas e o último da gran 
final, pasaron polo programa un total de 25 bandas, 25 corais, e 25 grupos de gaitas, 
resultado dunha selección previa entre tódolos que existen en Galicia, En cada pro-
grama actuaba unha banda, unha coral e un grupo de gaitas. Da votación do xurado 
e dos espectadores saíron os finalistas. 

Coincidindo coa emisión do programa número trece, o 22 de outubro, o programa 
pasou a ser presentado por Mon Santiso, que ata ese momento conducía o musical 
Clipmanía, espazo que desaparecía da programación. O cambio non afectou á hora 
de emisión: os domingos, ás 19.30 horas. De tódolos xeitos, Con música propia 
rematou o último día de 1995.

Temporada 95-96

A temporada comeza a finais de setembro, a partir do luns 25 desaparece o esquema 
matinal que da continuidade a tódolos espazos por medio dun presentador. Manten-
se un magazin de primeira hora pero baixo o nome de Día a Día. Continúa dirixido 
por Moncho Lemos pero presentado por Maite Cabezas, entre as 10,30 e 11,00 horas.

Luar comezara esta nova temporada xa o 15 de setembro con Uxía Blanco como 
copresentadora que xa se incorporara ó programa en abril. Pero na semana seguinte, 
o venres 22, produciuse unha das incorporacións máis salientables nesta nova eta-
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pa: a contratación e aparición por primeira vez na TVG da ferrolán Paula Vázquez, 
despois de participar nun casting no plató 300 de San Marcos. Paula Vázquez viaxaba 
cada venres desde Madrid para presentar e comenta-los modelos que cada semana 
pasaban pola pasarela de “Luar”, seguindo coa liña do programa de dar a coñece-la 
moda galega. Na primeira ocasión amosáronse prendas de punto, da firma “Viriato. 
Pero tamén facía aparicións ocasionais amais da moda.

Día a Día: Desde o 25 de setembro, comeza un novo magazín de 30 minutos, di-
rixido por Moncho Lemos e presentado por Maite Cabezas. Emitíase de luns a venres, 
a partir das 10.30 horas, xusto despois do espazo informativo “Telexornal Primeira 
Hora”. En directo desde o plató 150 presentaba a actualidade, achegando ó espec-
tador as cuestións máis cotiáns, alternando a presenza de convidados en plató coa 
emisión de reportaxes sobre cuestións de utilidade. Desaparece aquel formato que 
englobaba tódolos espazos da maña chamado A Mañá y o mesmo equipo fai agora 
un magazín de primeira hora.

Todobasquet: o mesmo día 25 de setembro comeza tamén a emisión deste novo 
programa especializado en baloncesto, dirixido e presentado por Ovidio González. 
Eran tan só 15 minutos na madrugada das mellores imaxes do baloncesto español. 
En realidade, era volver a poñer en antena un programa iniciado ó comezo da TVG, 
tamén dirixido por Ovidio González, pero agora con máis medios e mellores imaxes.

De Viva Voz: A partir do xoves, 12 de outubro comeza este novo programa de 
debate nas altas horas de madrugada, dirixido e presentado polo xornalista Bieito 
Rubido, que fora director de Radiovoz e que xa dirixira en TVG o espazo de entrevis-
tas Fronte a fronte, en 1990. Tamén contaba nestas datas cunha sección no espazo 
Nos os consumidores. Nesta nova fórmula contaba con presenza de público no plató 
que podía participar con preguntas ós expertos en cada materia.

O primeiro De Viva Voz estivo dedicado á obsesión por adelgazar, con participación 
de Expertos en tódolos sectores e colectivos afectados por este problema, como se 
pode ver na relación seguinte:
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Ovidio Vidal (endocrinólogo) 
Carmen Correa (psicóloga) 
María Eugenia Fernández de Castro (condesa de Sirvela) 
Moncho Vilas (restaurador) 
Joaquín Merino (escritor e xornalista) 
Alicia Chamorro (empresaria) 
Xosé Manuel Barros (alcalde de O Porriño) 
Xacobo Pérez (actor)

A partir do terceiro programa, o 27 de outubro, De viva Voz cambiou o seu día 
de emisión para os venres. Pouco máis tarde, o 17 de novembro, xa non presentou 
Bieito Rubido porque tivera que deixar o programa por asumir a delegación de Ante-
na 3 en Galicia. Fidel Fernán, experimentado presentador da TVG, foi encargado de 
continuar co debate.

Emprego: Novo espazo informativo diario, que comeza a emitirse o 22 de novem-
bro, ás 10,30 da maña, dirixido pola xornalista Blanca Docampo, e orientado a in-
formar a todos aqueles que buscan ou ofertan emprego. En realidade emitíase dentro 
do tempo de Día a Día, magazine familiar, dirixido por Moncho Lemos e presentado 
por Mayte Cabezas, que quedaba reducido a partir desta data a 20 minutos, entre as 
10,40 e 11,00 horas, de luns a venres.

Pratos Combinados

O venres, 1 de decembro de 1995, as 21,30 horas, comeza a emisión de Pratos 
Combinados, una serie que ía ser case emblemática na TVG. Iniciouse tamén como 
unha colaboración máis estreita entre a TVG e Editorial Compostela, editora de El 
Correo Gallego, que xa comezara con Sombras de Crime no ano 1993. Esta serie 
comezou a gravarse o finais de agosto de 1995 no Plató 1.000 da empresa CTV en 
Santiago. A información oficial da CRTVG salientaba: 

TVG grava por primeira vez na súa historia unha telecomedia.
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O mércores, 15 de novembro de 1995, tivera lugar o acto de presentación de Pra-
tos Combinados como primeira comedia de situación producida e realizada inte-
gramente en Galicia, protagonizada por actores e actrices galegos. O pase privado 
para medios de comunicación e profesionais do audiovisual realizouse no salón do 
Club Internacional de Prensa de Santiago.

A comunicación oficial de Televisión de Galicia explicaba os detalles da serie:

Pratos Combinados é unha comedia contemporánea, producida pola 
TVG en colaboración con Editorial Compostela. Consta de trece capítu-
los de cadanseus 25 minutos de duración. Argumento e personaxes son 
reflexo da realidade máis próxima: as aventuras e desventuras cotiás da 
familia Pereira, o matrimonio formado por Miro Pereira e Balbina San-
tos (interpretados por Ernesto Chao e Mabel Rivera), á fronte do “Bar 
Suízo”, e os seus fillos, Rosalía (Eva Fernández) e Miguel (o papel co que 
se estrea o novo actor santiagués Braulio Veiga).

A acción transcorre en tres escenarios construídos no Plató 1000 de 
Montouto, preto de Santiago: o bar; un escenario real, con elementos 
auténticos de hostalería, onde Miro e Balbina traballan cada día, axuda-
dos ás veces pola avoa Carme; o salón familiar, e a rúa na que se ubica o 
bar dos protagonistas. 

Dirixida polo veterano realizador Carlos Serrano, sobre unha idea orixi-
nal de Xosé Cermeño, con guións de Miguel Anxo Murado, Jorge Coira e 
Javier L. Barreira, a serie foi coordenada por Caetano Díaz, contou coa 
produción de Nacho Iturregui e a colaboración de máis de corenta téc-
nicos e creativos, á marxe dun cadro de máis de vinte actores nos que se 
inclúen en papeis protagonistas Feli Manzano (a avoa), Antonio Durán 
“Morris” (o tío Antón) e Serxio Pazos (o “Paspallás), así como personaxes 
populares no eido da comunicación , como Xosé Ramón Gayoso, Alberto 
Comesaña, Don Vila e Superpiñeiro. 

Como quedou dito, a estrea do primeiro dos 13 capítulos de Pratos combinados foi 
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o venres 1 de decembro, antes de Luar, para garantir unha presentación á maior 
parte de audiencia da TVG que se reunía os venres por este espectáculo de varieda-
des, e que mantiña una cota de mercado superior o 30 por cento cada emisión. Deste 
xeito, o primeiro capítulo de Pratos Combinados foi visto por máis de 300.000 
espectadores, rexistrando unha cota de mercado do 29.3 por cento. 

Especial Compostela 2000

O día 27 de novembro TVG emitiu en directo desde o Auditorio de Galicia, un pro-
grama especial con motivo da elección da capital galega como cidade cultural para o 
ano 2000. Este programa especial, presentado por Silvia Jato, con dirección e reali-
zación de Manuel Abad, contou coa participación de convidados que tiñan a caracte-
rística común de ser de Santiago e de interpretar temas relacionados coa cidade do 
Apóstolo. Todos foron protagonistas desta festa da capitalidade, con Santiago como 
principal punto de referencia. Televisión de Galicia foi neste caso un referente fun-
damental.

Especial de Juan Pardo para a Noiteboa 95

Na noite do sábado, día 23 de decembro, TVG emitiu un programa especial de-
dicado ó cantautor galego Juan Pardo. A gravación deste programa fíxose en escena-
rios exteriores: o día 17, desde as once da mañá, os equipos de Televisión de Galicia 
gravaron ó cantante interpretando unha das súas pezas máis coñecidas, nas zonas 
monumentais santiaguesas da Praza da Quintana, Platerías e Obradoiro. Ó luns 18 
gravaron outra das súas interpretacións no concello de A Estrada, xunto a casa do 
propio artista. 

No programa, tamén actuaron amigos de Juan Pardo como Rocío Jurado, Paloma 
San Basilio, Cruz y Raya, Mari Trini e Alberto Cortéz.



Capítulo 6 263

25 anos de Televisión de Galicia

Gran incremento de Informativos

Durante a nova temporada, desde o 25 de setembro, incrementáronse os progra-
mas espazos informativos ata un total de 20 cada día, de luns a venres ó rematar o 
ano. Como novidade que iniciaba unha experiencia salienta a introdución de infor-
mativos locais os sábados con desconexións para cada provincia segundo as posibi-
lidades da rede. Os informativos eran gravados nas delegacións e se emitían desde 
Santiago, ata que puideron emitirse directamente desde as delegacións.

O esquema xeral dos informativos desta nova temporada, con dependencia directa 
do director xeral da CRTVG, era tal como verse de seguido, coas modificacións intro-
ducidas a partir de novembro:

Diarios:  
10.00: Telexornal Primeira Hora 
10.30: Emprego. Desde o 22 de novembro, dirixido por Blanca Docampo 
10.40: Día a Día 
11.50: Adianto Telexornal para Xordos 
12.50: adianto Telexornal Mediodía 
13.58: Telexornal Galicia. Presentado por Irene Lamas e Manuel Torren-
te.  
Inclúe: 
14.15: A Saúde, presentado por X.M. Maseda) 
14.18: O Agro, presentado por Xulia Campo 
14.30: Telexornal Mediodía. Presentan, Rosa Vilas e Alfonso Hermida 
15.00: O Tempo, de Helena Pemán  
15.03: Telexornal Deportes.Presenta Manuel Pampín 
20.00: Esto é Noticia , presentado por Dolores Bouzón e Roberto Pereira 
20.30: Telexornal Serán. Presentan, Helena Soto e Manuel Estévez 
21.00: O Tempo, de Santiago Pemán 
21.03: Telexornal Deportes. Presenta Tomás Alonso 
21.15: Galicia Directa, presentado por Manuel Estévez 
Sen horario fixo cada día 
23.25: Telexornal Noite.Edita e presenta Encina Ramos  
23.45 A Entrevista, por Alberto Fernández 
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23.55: O Tempo  
24.00: Telexornal Deportes Noite

Semanais: 
Luns: 00.55: Todo Basquet. Espazo dedicado ó baloncesto. Dirixe e pre-
senta Ovidio González. 
Martes: 00.35: Todo Motor: Dedicado á actualidade no eido do motor.
Dirixido e presentado por Xoán Ares. 
Sábados: O Noso Mar. Documentais dirixidos e presentados por Alberto 
Vázquez Chiva, con imaxes submarinas de Xosé Luís Meixide. Desde o 
día 7 de outubro.

Fin de semana: 
Sábados:  
14.20: Informativos locais. Nova experiencia, con gravacións.  
14.30: Telexornal Mediodía. Presentan Teresa Castelo e Anxo Quintela 
15.05 Telexornal Deportes. Presenta Xosé Barroso 
15.25 O Tempo 
19.30 A Xornada.Espazo deportivo dirixido e presentado por Terio Ca-
rrera 
20.00 Telexornal Serán. Presentan Teresa Castelo e Anxo Quintela 
20.10 O Tempo 
20.13 A Xornada (2ª Parte) 
20.45 Fútbol LNFP. Transmisión en directo  
23.00 O Semanal. Presentado por Carlos Carballo 
00.00 Telexornal Noite 
Domingos:  
10.30: Telexornal Primeira Hora 
10.45 Parlamento. Dirixe e presenta Xosé Manuel Vega. 
11.15 O Semanal. Emisión repetida do programa do sábado 
12.10 Deporte Galego: Inclúe “Adianto Telexornal Mediodía” 
14.00 Esto é Noticia 
14.30 Telexornal Mediodía 
15.05 Telexornal Deportes. Presenta Xosé Barroso 
15.25 O Tempo 
17.15 Flash Deportes. Microespazo deportivo, coa máis recente actuali-
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dade da xornada futbolística. 
18.55 Flash Deportes 
20.30 Telexornal Serán 
20.55 O Tempo 
21.00 En Xogo.Programa deportivo que inclúe toda a información futbo-
lística xerada ó longo da fin de semana, con especial atención ós encon-
tros disputados polos 3 conxuntos galegos da primeira división. Presen-
tado por Manuel Pampín 
22.30 Area de gol”, espazo de entrevistas deportivas tamén presentadas 
por Manuel Pampín; 

Resultados de audiencias de 1995

A nova programación propiciou unha lixeira suba da audiencia durante este ano, que 
rematou cunha media do 15,4 por cento, algo superior ó ano anterior, e case igual có 
1993.

O gráfico de medias anuais dos últimos tres anos amosa o seguinte perfil
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O gráfico de evolución de audiencia durante cada mes de 1995 sinala unha estabilida-
de na franxa entre o 15 e o 16 por cento.

1996: Novas series de ficción galegas e cambios na Dirección

O ano 1996 comeza para Televisión de Galicia coa proxecto de realizar novas series 
de ficción con produtoras e artistas galegos, en vista do éxito de Pratos Combinados. 
Nos primeiros días de xaneiro, TVG asinou un contrato coa empresa galega “Con-
tinental Produccións”, representada por Francisco Casal, para producir unha nova 
comedia de situación que estará lista para ser emitida pola TVG no último trimestre 
do ano. O día 8 deste mes, quedou asinado outro contrato para a serie titulada “Fora 
de onda”, que realizou para a TVG a empresa, tamén galega, Adai Films, e o produtor 
galego Cabanas Cao. Dentro destas iniciativas, ó longo do ano 1996 houbo outras ac-
cións de compra de dereitos e apoio ó sector audiovisual por parte da TVG, como se 
verá máis adiante.

Durante o transcurso de 1996, Televisión de Galicia incrementa case nun 13 por cento 
o tempo semanal de emisión. Comezou no primeiro trimestre cunha media de 118 ho-
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ras e chegou ó último trimestre cunha media de 133 horas semanais. Este incremento 
debeuse especialmente ó adianto na hora de emisión ás 8 da mañá tódolos días da 
semana, cunha media diaria de 19 horas de emisión. O total anual contabilizou en 
6.611 horas.

Pero 1996 tamén será un ano de cambios na estrutura da TVG, xa que o director xeral 
decidiu en pleno verán o cambio do director e unha remodelación nas direccións das 
empresas da CRTVG. Deste xeito 1996 suporá un novo cambio nas etapas da TVG.

En canto a utilización de novas tecnologías, a TVG realizou por primeira vez a gra-
vación dun programa en formato Pal Plus (16/9), no Torneo Campión de Campións 
de squash celebrado en Santiago de Compostela os días 28 e 30 de novembro de 
1996. Xa a finais do ano, xusto o día 31 de decembro de 1996 ás 14 horas locais, ini-
ciou as súas emisións regulares cara a América vía satélite a través da canle Galeusca. 

Xa o 25 de maio deste ano, a CRTVG anunciara a convocatoria dun concurso pú-
blico para a construción dunha unidade móbil. Con este centro de emisión, gravación 
e edición de programas TVG incorporaría á súa emisión os primeiros espazos de pro-
dución propia en Pal Plus, formato 16/9, amais de facilitar ás produtoras privadas ga-
legas ó acceso ás axudas da Unión Europea para cambio de formato. A unidade móbil 
estaría montada sobre un camión de 12 metros de lonxitude e tería un equipamento 
de 5 cámaras para producir programas en formatos 16/9 e 4/3 indistintamente, salas 
de monitorado e de posprodución, o que lle permitirá funcionar coma un estudio mó-
bil estable para a produción dixital de pantalla ancha. inversión total deste proxecto 
ascendeu a preto dos 400 millóns de pesetas.

O día 19 de xaneiro presentouse publicamente un pequeno libro de divulgación do 
funcionamento da TVG: Dezaseis páxinas de sinxelos textos, debuxos e cómics para 
aprender como funcionan os medios públicos galegos, a Radio e a Televisión de Ga-
licia, configuran “Isto é a Galega”, un libro de Xan Leira, editado por Xerais, presen-
tado pola editorial ante ós medios de comunicación como a primeira publicación en 
enfoca-lo eido audiovisual de forma didáctica e lúdica.
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Proxectos de programas iniciados en 1996

O día 9 de febreiro, TVG asinou un convenio con Consello da Cultura polo que ám-
balas institucións públicas comprométense a producir, no período dos anos 1996 ó 
1998, unha serie de televisión dedicada á xeografía de Galicia. Para a realización da 
serie, a TVG empregou os seus propios medios humanos e técnicos e o Consello da 
Cultura Galega aportaba os textos científicos e xeográficos elaborados e adaptados 
da súa propia obra polo doutor Francisco Río Barja. Amais. A idea de realiza-la serie 
naceu con dúas finalidades: dar a coñece-los problemas xeográficos e a profusa di-
versidade galega e, ó tempo, difundir todos estes coñecementos con fins didácticos e 
non só para os especialistas.

A Televisión de Galicia comezou o 13 de febreiro a gravación das primeiras tres 
leccións dun curso de inglés que poñería en emisión meses máis tardes. O curso e 
resultado dun convenio entre a Consellería de Educación e a TVG e estaba homolo-
gado cos estudios da Escola Oficial de Idiomas e incluído no programa de educación 
a distancia da Consellería de Educación, estaba dirixido a maiores de 18 anos e capa-
citaba ós alumnos que debían completar un ciclo de tres anos para obte-lo certificado 
do ciclo elemental da Escola Oficial de Idiomas. O curso, denominado finalmente 
From Galicia, entrou no grella de programación a partir do luns 24 de xuño, como 
se indicará máis adiante. 

O 16 de febreiro, Televisión de Galicia asinou un convenio co secretario xeral de 
Relacións coas Comunidades Galegas da Xunta, Fernando Amarelo de Castro, para 
gravar por primeira vez un programa exclusivo de Amancio Prada con poesías de Ro-
salía de Castro. Este programa especial ía ser distribuído a tódolos centros galegos do 
mundo. Un equipo da TVG, dirixido polo realizador Manuel Abad, foi o responsable 
da produción e realización deste especial que baixo o título de “A Rosalía de Castro” 
gravouse nos estudios da TVG en San Marcos durante a primeira quince do mes de 
marzo.

A partir do 27 de abril, TVG comezou de gravación dunha nova serie documental 
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dedicada ó Quinto Centenario da Universidade de Santiago de Composte-
la. Un conxunto de 9 capítulos de 25 minutos de duración con algunhas partes dra-
matizadas, que foron coordenados polo xefe do Gabinete do Reitorado, Pastor Loren-
zo, que contaron coa colaboración do catedrático de Historia, escritor e experto na 
institución universitaria santiaguesa, Xosé Ramón Barreiro Fernández. A gravación 
foi dirixida polo realizador da TVG Senén Bernárdez que contou con medios técni-
cos máis sofisticados -steady-cam, whescam, gravacións especiais desde helicóptero. 
Foi una serie complicada na fase de previa á produción pola dificultade de coordinar 
moitas áreas de coñecemento do seno da Universidade compostelán. O grupo “Milla-
doiro” encargouse da banda sonora da serie.

A serie, baixo o título de Gallaecia Fulget, comezou a emitirse en maio de 1997 co 
primeiro capítulo denominado “A fundación da Universidade (Século XV). Pero este 
primeira entrega xa se emitira anticipadamente o xoves 26 de setembro de 1996, 
con motivo dos actos de remate do Quinto Centenario da Universidade, que foron 
transmitidos en directo a partir das 12.00 deste día.

A finais de maio comezaron no Plató 1000146 as gravacións dunha nova comedia da 
que baixo o título provisional de A Familia Pita preparaba para TVG a produtora 
galega “Continental Produccións”. Nestas datas realizárase a selección dos actores e 
actrices por medio dunhas probas na Escola de Imaxe e Son de A Coruña e no Centro 
Dramático Galego de Santiago. Presentáronse más de 150 candidatos de toda Galicia, 
dos que seis foron finalmente os encargados de dar vida ós protagonista da nova tele-
comedia. TVG e Continental Produccións gravarían 13 capítulos de 26 minutos cada 
un deles. A comedia desenvolvíase nun ámbito familiar e urbano. A serie comezou a 
emitirse o 26 de setembro.

Dous especialistas do audiovisual galego asumiron a responsabilidade desta produ-
ción: Mateo Meléndrez, director e realizador da serie, que xa fixo para a TVG progra-
mas de servicio público e de entretemento, e Francisco Casal “Pancho Casal”, produtor 
experimentado. Trinta profesionais da TVG e de “Continental Produccións” fomarían 
146 Plató 1000 é o nome das instalacións, pero a serie gravouse nun plató de 800 metros cadrados, 
co que a empresa ampliou as instalacións iniciais. 
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o equipo técnico. Para os guións contábase coa colaboración de Luísa Castro, Miguel 
Anxo Murado, Andrés Mahía, Cándido Pazó, Teresa Ordás, Xabier Villaverde, Car-
men de Miguel e Xavier Cruz, entre outros. A serie foi gravada en son dixital.

O 12 de xuño, Televisión de Galicia e o cineasta Eloy Lozano asinaron un contrato 
de pre compra para a emisión da que vai se-la primeira longametraxe do director 
ourensán, A casa das belas dormentes. Eloy Lozano elixira para a súa primeira 
incursión no cine de longa duración unha novela do premio Nobel xaponés Yasunari 
Kawabata, que relata unha historia universal, a de calquera ser en calquera época, 
cun transfundo estético e filosófico. Segundo indicara o cineasta naquel momento, 
“a sensibilidade galega está moito máis próxima á Oriental que á do Mediterráneo, 
e esta é unha historia que podería ter ocorrido perfectamente nas nosas aldeas”. A 
película non se estrearía ata novembro de 2001.

Outros feitos de 1996 relacionados coa programación

O día 3 de marzo foi unha data electoral que mobilizou a case tódolos profesionais 
da Televisión de Galicia durante a campaña e na xornada das votación, día no que se 
emitiu para toda Europa e España a través do satélite Hispasat 1C un programa espe-
cial desde as 19.30 horas. As eleccións tiveron a consecuencia do cambio de goberno 
en España, o dar paso Felipe González a José María Aznar. 

En marzo deste ano 1996 comezou a emitirse en directo desde o Plató 1000 o pro-
grama Supermartes, que ata esa data emitíase despois de gravalo. Este feito que su-
puxo que desde o día 26 deste mes de marzo Supermartes ofrecese una nova ima-
xe e incrementase o número de seccións. O concurso tiña un novo decorado deseñado 
polo coruñés Suso Montero. Nos catro “sets” nos que estaba dividido predominaban 
os tons pastel combinados con algunhas cores básicas, dándolle un aire alegre ó esce-
nario onde se desenvolvía o programa. A emisión en directo permitiu establecer unha 
comunicación interactiva cos telespectadores por medio da participación por telefo-
no, dando un novo pulo ó programa. Nestas datas, Xosé Manuel Piñeiro presentaba 
acompañado por Nelly Fernández e dun aumentado equipo de azafatas formado por 
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Elizabeth, Diana e Astrid, Nuria e Mónica.

O 20 de xuño, Televisión de Galicia gravou no Pazo de Congresos da Coruña un pro-
grama especial en homenaxe a Ana Kiro, emblemática cantante galega da música 
popular, na gravación estivo rodeada do seu entorno máis querido, familiar e artís-
tico, así como de numerosos amigos e personaxes que alí se reuniron para dar tes-
temuño de toda unha vida de traballo e arte da cantante coruñesa.. Ana Kiro cantou 
xunto a Salomé, Guardiola e Ganoso. Pili Pampín e Xurxo Souto sumáronse tamén 
á homenaxe, así como persoeiros non relacionados co mundo do espectáculo, como 
Margarita Ledo ou Xabier Alcalá. O programa emitiuse o día 1 de agosto.

O 25 de xullo, dentro dos actos xa tradicionais da Televisión de Galicia de conme-
moración do aniversario de creación e do Día de Galicia, emitiuse a primeira Gala 
Internacional realizada desde Bos Aires polo equipo do programa Galeguidade147. A 
presentadora do programa Nazaret López contou coa colaboración do colega arxenti-
no con raíces galegas Manuel Castro. Para este programa, TVG mobilizou un equipo 
humano e técnico moi importante para poñer en marcha, por primeira vez, unha pro-
dución externa deste calibre. A gala presentouse como un irmanamento entre Galicia 
e a súa quinta provincia, a da emigración.

A emisión consistiu nunha serie de gravacións de varios actos promovidos polo pro-
pio espazo televisivo. Unha reportaxe mostraba o desfile que tivo lugar o domingo 14 
de xullo pola Avenida de Maio e no que participaron 25 agrupacións arxentinas e uru-
guaias que encheron de música e galeguidade as rúas de Bos Aires. Nunca a conme-
moración do Día de Galicia contará coa celebración dun acto destas características. 
No Teatro Avenida celebrouse unha gala con asistencia de máis de mil galegos e con 
participación de destacados artistas bonaerenses, como á parella de baile composta 

147 Este programa desatou certo malestar político e contou coa oposición do departamento de Cul-
tura da Xunta de Galicia, baixo a responsabilidade de Pérez Varela. A xustificación dada era que 
mantiñan diferenzas co dono do teatro no que se ía celebra-la gala, un empresario galego en Arxen-
tina. A petición directa dos responsables de Galeguidade ó Gabinete de Comunicación da Xunta de 
Galicia para que o presidente Fraga participase dedicando unha mensaxe ós participantes na gala, 
tamén provocou una inexplicable animadversión por parte do devandito departamento da Xunta 
de Galicia. 
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por Juan Carlos Copes e María Nieves ; ó prestixioso cantante de tango Raúl Lavié, á 
cantante Graciela Pereira, que cantou en galego, e ó grupo de música folk, con raíces 
celtas, “Potím”. Interviron tamén o Centro Galicia de Bos Aires e a Fundación Xeito 
Novo da Cultura Galega cos seus grupos de baile e música tradicional.

Homenaxe a Pucho Boedo no decimo aniversario do seu pasamento

Neste verano de 1996 cabe salientar a emisión, o día 26 de xullo, de Dez anos sen 
Pucho, un programa especial de homenaxe ó emblemático cantante galego Pucho 
Boedo no décimo aniversario da súa morte. A homenaxe celebrouse no Hotel Finiste-
rre de A Coruña, un escenario moi relacionado con Pucho Boedo. Xosé Ramón Gayo-
so presentou un programa no que participaron Os Satélites que foi unha das súas pri-
meiras orquestras; Xoán Eiriz, Los Mismos, Xocaloma, Os Tamara – o seu conxunto 
musical co que triunfara en tantos escenarios-, Luís Emilio Batallán, VCR, Os Mallos, 
Paquita Rico, Sito Sedes, Antón de Santiago, Os Trovadores, e o Ballet Rei de Viana.

Novos programas de 1996

Salsa Verde: O 2 de maio comezou a emisión dun novo programa en clave de 
revista de humor, con Paco Lodeiro de presentador, acompañado por Toñito de Poi, 
Luísa Veira e Carlos Jiménez, a partir das 22.50 horas. O programa estaba dividido 
en tres grandes bloques: Un primeiro de humor relacionado con situacións propia-
mente galegas; un segundo apartado de humor relacionado co fútbol; un terceiro blo-
que dedicado de forma especial á prensa do corazón. Salsa Verde, era un programa 
dirixido polo realizador Jorge Algora, producido pola súa empresa, Centro de Artes 
da Imaxe, da Coruña. para TVG. A experiencia non tivo éxito de audiencia e deixou 
de emitirse coa sexta entrega, a mediados do mes seguinte. 

¡Extra!: Desde o luns 20 de maio comezou este novo espazo informativo dirixi-
do por Merche Vázquez e presentado por Ana Vicente, de luns a venres, a partir das 
20.15 horas. Era unha recompilación das noticias máis impresionantes e sorprenden-
tes, tanto de Galicia como do resto do mundo. Con este programa, os Servizos Infor-
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mativos pretendían completa-los contidos do Telexornal Serán.O equipo do novo es-
pazo quedaba completado con Pepe San Luis, na realización e Kepa Pagazaurtundúa 
na produción. Extra estivo en antena ata o comezo da nova temporada, en setembro 
seguinte, cando cambiou todo o esquema organizativo da TVG.

Con música propia: A partir do sábado 1 de xuño comeza una nova edición do 
concurso de bandas, gaitas e corais galegas. A novidade principal era o retorno de 
Xosé Luís Blanco Campaña ás pantallas da TVG. Durante os 26 programas que com-
poñían esta nova edición de Con música propia, mantívose os esquema do ano an-
terior de actuación de unha modalidade en cada programa e uns premiados ó remate. 
Nesta ocasión, o certame de gaitas realizouse en dúas seccións: grupos tradicionais e 
bandas de gaitas.O programa estaba dirixido polo propio Blanco Campaña e realiza-
do por Ruben G. Loureda. Esta segunda edición rematou a o sábado 30 de novembro, 
cun festival de bandas en directo, desde no Pavillón Paco Paz de Ourense, presentado 
por Iolanda Vázquez e Mon Santiso.

Latrica, Latrica: Ó sábado seguinte, 8 de xuño, comeza un programa de humor e 
divertimento para as noites do sábados, co formato de tertulia conducida polos acto-
res Tacho González e Manolo Romón. Con cada entrega ofrecía unha entrevista cun 
persoeiro famoso, popular ou un descoñecido que pola súa peculiar personalidade o 
programa decidía popularizar; desde curandeiros a iluminados, pasando por cantan-
tes da rúa ou algún que outro contactado con seres doutras galaxias. Ofrecía tamén 
unha selección de vídeos domésticos enviados polos espectadores e presentados cun-
ha montaxe que os relacionaba dalgún xeito con algunha nova da prensa do corazón 
destacada ó longo do espazo, así como outras entrevistas e reportaxes a personaxes 
da prensa do corazón que se completaba coa recreación dun tema musical coñecido, 
adaptado ó personaxe do que se estaba a falar no día e interpretada por un ou varios 
dos convidados presentes na tertulia.

Reporteiros: Outro programa informativo que comeza o domingo 16 de xuño, 
dirixido por Ricardo Bao e presentado por Antón Galocha coa realización de Xosé 
Méndez e a produción de Rosario Español. O obxectivo deste novo programa era 
dedicar 30 minutos cada semana a tratar fondamente un tema de actualidade ou 
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de impacto.A primeira reportaxe foi “Chamados para a gloria”. A súa autora, María 
Xosé Arrojo, presenciou o esforzo e a preparación de tódolos deportistas galegos que 
estarían presentes nas Olimpíadas de Atlanta do 19 de xullo seguinte. No espazo con-
tábanse as circunstancias persoais que concorrían en cada un deles e as súas aspira-
cións dentro do mundo do deporte.

Oasis: Para as noites dos xoves de verán, desde o 20 de xuño, dirixido e presenta-
do por Alberto Avendaño, un programa dedicado por enteiro á recuperación de todo 
aquilo que de entrañable e espectáculo musical ten o mundo da televisión. As mello-
res actuación musicais dos últimos anos, con artistas de sona nacional e internacio-
nal, moitos deles ligados e evolucionados na propia Televisión de Galicia, volveron ás 
pantallas galegas. 

From Galicia: A partir do día 24 de xuño deste ano comeza a emisión diaria des-
te curso de inglés para adultos que iniciara as gravacións en febreiro. Era una pro-
dución propia da TVG pero dependía da preparación dos guións dos profesores da 
Escola de Idiomas. O fío argumental das dramatizacións desenvolvía as aventuras e 
contratempos de Uxía, unha xove galega de viaxe polo Reino Unido que aproveita a 
súa estadía na capital inglesa para acudir a unha convención de turismo rural, esta-
blecer relacións con numerosos personaxes e aproveitar tódalas oportunidades para 
mellora-lo seu inglés. Esta emisión tiña un carácter experimental para presentar e 
promove-lo curso, por esta razón rematou o 23 de agosto, para comezar co inicio 
oficial das clases normais o día 14 do mes de outubro.

From Galicia estaba realizado por Ramón Rodríguez con guións de Jane Bernays 
e Ana Moure, profesoras de inglés das escolas oficiais de idiomas de Coruña e Vigo 
respectivamente; Isabel Curros profesora de inglés en Educación Secundaria. Como 
presentadores en plató actuaban Ana Yours, profesora do Instituto de Idiomas de 
Santiago, e Vicente Bóveda, licenciado en Filoloxía Inglesa. A filóloga Carmen Gon-
zález facía o papel de Uxía, a protagonista de viaxe polo Reino Unido. Xunto a eles, 
un cadro de 22 actores e actrices, algúns deles oriúndos de Gran Bretaña ou fillos de 
galegos residentes en países de fala inglesa, así como un numeroso grupo de técnicos 
e profesionais da TVG, completan o equipo de profesionais do programa. 
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Crónica Sentimental: O 1 de xullo comeza a emisión dun programa que, de luns 
a venres ás 17.30, facía un percorrido ameno pola historia da vida social e deportiva 
de España e Galicia no período que abrangue desde o ano 1950 ata o 1975, ámbo-
los dous inclusive. Esta serie contaba, en clave distendida, os acontecementos máis 
importantes que, ano a ano, foron conformando a realidade de España e de Galicia. 
Estaba baseado nunha narración xenérica de toda España, porque era un programa 
contratado por FORTA, pero tiña unha adaptación galega por medio de intervencións 
de persoeiros vivos que, por aquelas datas, foron protagonistas do acontecer diario 
do país. A produción constaba de 26 capítulos, con imaxes procedentes do No-Do, así 
como gravacións de particulares e outros elementos audiovisuais que foron incorpo-
rados grazas á post-produción. A emisión do derradeiro capítulo ten lugar o martes 
6 de agosto.

¡Hai que ver!: A partir do 6 de xullo Victoria Rodríguez comeza unha nova versión 
do seu programa de entrevistas con personaxes de actualidade, experiencias singu-
lares e un apartado dedicado a recrea-los mundos autóctonos de personaxes de orixe 
galega dan forma a esta novidade da programación da TVG. O equipo estaba compos-
to por Victoria Rodríguez, directora e presentadora; Santiago Romero, subdirector 
e guionista; Ánxeles Balsa, realizadora; Rosa López, produtora; Xoaquín Pedrido, 
coordinador de reportaxes; e Mon Santiso actuando agora en funcións de reporteiro.

Festa: Programa musical de verán que comezou a emitirse o luns 22 de xullo, ás 
22,00 horas. Estaba presentado polo coñecido actor pontevedrés Francis Lorenzo, 
con intervencións de cantantes e grupos de primeira fila de Galicia e de España ó 
longo dun total de trece programas. A produtora “Golden Pro” comezara en xuño a 
gravar no Pazo Universitario de Deportes de Lugo. Estaba dirixido por Pío Núñez, 
produtor de televisión con ampla experiencia en musicais en España e nos Estados 
Unidos. A guionización estivo a cargo de Santiago Tabuenca e Roberto J. Oltra, que 
traballaron nos programas “Qué apostamos”, “Inocente, inocente” ou “Uno para to-
das”. Foi presentado publicamente ós medios de comunicación o día 24 de xuño. 
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Agosto de 1996: Reestruturación dos cargos directivos da TVG

En pleno verán, a Xunta de Galicia, a través do conselleiro de Cultura e por medio 
do Director Xeral da CRTVG, promove unha remodelación dos cargos directivos da 
TVG que foi aprobada polo Consello de Administración o 6 de agosto. O Director da 
Televisión, Arturo Maneiro Vila pasa á dirección da Radio Galega e Anxo Quintanilla 
quedou nomeado director da TVG. O xornalista de El Correo Gallego, Luís Pérez foi 
contratado para director de Informativos, mentres que Carlos Carballo deixa este 
cargo para ocupar a Dirección de Programas e Emisións. Na mesma remodelación 
créase a dirección do Departamento de Deportes que pasa a ocupar por primeira vez 
Fernando Madriñán, ata ese momento director de Programación.

O novo director, Anxo Quintanilla Louzao, estudara Maxisterio e tiña realizado un 
Máster en Administración e Dirección de Empresa. Ingresou na TVG en xuño de 
1986, onde ocupou, sucesivamente, as xefaturas do servicio de Persoal, foi auxiliar 
de emisións, xefe de Produción de Informativos. En febreiro de 1989 fora nomeado 
director do departamento de Produción da TVG, cargo que ocupou ata o seu nomea-
mento de director da Televisión.

Comeza así a etapa de maior continuidade na dirección da TVG xa que se prolongaría 
ata o ano 2005, a máis longa da historia recente da empresa. Ó longo deste tempo 
houbo outras remodelacións en Informativos, pero sen afectar á Dirección.

Programación da temporada 96-97

Con esta nova organización a grella de programación da temporada 96-97 queda im-
plantada a partir do 16 de setembro, co adianto da emisión ás 8.00 horas, pero sen 
novidades con respecto da anterior, xa que a proximidade de tempo no inicio desta 
nova etapa non permitía cambios de criterios inmediatos. Este incremento de horas 
de programación xa quedou mencionado e contabilizado ó falar do conxunto d 1996.

Desde o luns 23 de setembro, a programación da mañá e da tarde englóbase no-
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vamente en magazíns, programas contenedor ou colector, tal como fora intención do 
equipo de programas anterior. Nos primeiros meses, os dous magazíns foron pensa-
dos para ser unha soa idea exposta en dúas partes de mañá e tarde, preparadas por 
un equipo dirixido por Moncho Lemos cos seguintes formatos:

De todo corazón: era o magazín da mañá presentado por Iolanda Vázquez xunto 
con Pilar García Rego, como en etapas anteriores. Comezaba ás 9,00 horas cunha 
introdución propia para dar logo paso ós seguintes espazos:

09.10: Aeróbic 
09.50: Emprego 
10.00: Telexornal primeira hora 
11.00: Telenovela A Escraba Isaura 
12.10: Esto é noticia (Repetición do día anterior) 
 Paso a Adianto Xordos

De todo corazón con... Fidel Fernán. Este magazín conducido polo xa expe-
rimentado presentador da TVG Fidel Fernán, que comezaba ás 15,35, unha vez re-
matado o bloque informativo do mediodía. Presentábase como alternativa de diver-
timento, incluía diversas seccións, concursos nos que se premiaba a fidelidade dos 
espectadores e un apartado no que se comentaban “noticias rosa”. Esta parte tiña 
unha duración aproximada de 50 minutos, logo os seguintes espazos:

16.30: Roseanne (telecomedia) 
17.05: Medias de seda (serie) 
 Daba paso a Xabarín Club

A fórmula De todo corazón das mañás durou ata as vacacións de Nadal. Sen em-
bargo, De todo corazón con... Fidel Fernán, eliminou a referencia a Fidel Fer-
nán, quedou en De todo corazón e continuou a principios do ano seguinte. En 
distintas seccións quedaron integradas ás presentadoras da mañá, Iolanda Vázquez e 
Pilar García Rego, así como a Dolores Bouzón. Desde o 3 de xullo de 1997 deixa o 
programa Fidel Fernán e pasa ser presentado só por Iolanda Vázquez, coa dirección 
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de Mon Santiso. Desde o 11 de agosto incorpora ó equipo de Galicia enteira e Xosé 
Manuel Orriols tamén queda integrado como codirector. Con este reforzo, o espazo 
amplía o seu horario de emisión, desde ás 16.00 horas ata case as 18.00. Pouco tempo 
despois rematou definitivamente coa derradeira emisión, o 5 de setembro de 1997. Se 
transformará en Cada día, cos mesmos directores a partir do día 8.

Cousa cousiña: O mesmo día 23 de setembro ás 20.00 horas comeza este progra-
ma- concurso, xusto despois do espazo “Xabarín Club”, con emisión de luns a venres. 
Dúas parellas de participantes en plató debían resolver, case que en clave xeroglífica 
sobre imaxes do seu monitor e un panel de debuxo, as adiviñas que Fidel Fernán lles 
propoñía como xogo do día. Fidel Fernández presentou este concurso ata o xoves día 
16 de xaneiro. Desde o día seguinte, venres 17 de xaneiro do ano seguinte, estivo 
presentado por Luis Iglesia Besteiro actor e director de dobraxe e teatro, que xa parti-
cipara no programa “Rapaces”, un espazo infantil que TVG emitira alá polo ano 1987, 
e no que participaba como copresentador.

A Familia Pita: Os xoves, a partir do xoves 26 de setembro, as 21.30 horas, co-
meza a emisión da segunda serie galega, da que se deu información anteriormente 
sobre os preparativos. A Familia Pita retrata a vida en común duns pintorescos 
personaxes que comparten fogar sen seren parentes: A casa da Sra. Pita, viúva dende 
hai nove anos, vai recibir como hóspede a Manuel, un familiar do que nin se coñece 
o seu aspecto e que vai estudar unhas oposicións. As circunstancias, sen embargo, 
engaden novos convidados á casa da familia Pita: Hanna chega facendo unha enquisa 
para a súa tese sobre Galicia e, inmediatamente, Primitivo convídaa a quedar. Don 
Arturo, que anda fuxido despois de destruí-lo laboratorio da Facultade de Química 
cun experimento, atopa refuxio facéndose pasar por Manuel. ¿E Manuel? O formal e 
maduro home de libros quedará durmido na escaleira porque a viaxe desde A Coruña 
estivo chea de festas e durou uns cantos días. Primitivo, ó ver aquel home ás portas 
da súa casa, pensa que ten a oportunidade de comezar un labor humanitario cunha 
nova ONG.

A Repanocha: O luns 21 de outubro, comeza este novo programa de humor con-
ducido polo actor Tacho González acompañado por Isabel Blanco, presentadora e 
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actriz que comezaba así a súa carreira: Isabel contaba entón con vintecinco anos, con 
dominio dos idiomas alemán, francés, italiano, castelán,e galego, defendéndose en 
inglés e o portugués. Viviu a súa a infancia e adolescencia en Suíza, de onde regresara 
nove anos antes.É licenciada en Tradución e Interpretación. 

A Repanocha era un espazo polo que desfilaban distintos colectivos de profesionais 
contando chistes do seu ámbito; chistes que contaba o público no plató e chistes que 
dedicaban os galegos do exterior ós seus familiares e amigos; cámaras ocultas e un 
concurso final entre dous grupos.

Todo isto quedaba plasmado na grella de programación que supoñía o remate dunha 
etapa e o comezo dun período que ía durar ata 2005.

hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
8.00

Xabarín Club

Xabarin 
Club

Fin de
Semana

 
 

Xabarín
Club8.30

9.00
De todo corazón

9.30 A sentinela
10.00 Telexornal Primeira Hora/Emprego Santa Misa
10.30

        Sigue De todo Corazón
TX Prim H.

11.00 Preescolar
11.15 Esto é noticia Parlamento 
11.45 Documental  

Con Música
Propia

12.20 Serie Serie
12.45 Adianto Telexornal para Xordos Senda verde

 12.50 A cociñar con Paco Feixó  
13.15 Serie O semanal

 
 

Galicia
Enteira

 
13.45 Adianto Telexornal Mediodía
13.50 O Agro
14.00 Telexornal Galicia/ Saúde Infor. Locais Labranza
14.30 Telexornal Mediodía
15.00  Telexornal Deportes

15.30
De todo Corazón con Fidel Fernán Serie

Isto é 
Noticia

16.00 Radio Onte
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16.30 
Serie

A xornada 
En xogo

Luar (r)17.00
17.30 

Xabarín Club
18.00 A Familia 

Pita
18.30 

En Xogo19.00
19.30 Serie
20.00 Concurso TX Serán
20.30 Telexornal Serán

En xogo
goles

21.00 Deportes Serán

21.30 Serie
Súper
martes Supercine

Familia Pita Pratos 
Combinados

22.00
A 

Repanocha  Galeguida-
de Luar

22.30 
Cine

Cantinflas23.00
 Gran 

Cinema
23.30 

Festa

Pasaba
Cinema

en Acción
00.00 por aquí Reporteiros

En xogo 
Noite00.30 TX Noite TX Noite

Noite 
de cine01.00

Cinema
A Entrevista TX Noite

01.30
Varios Etcétera Deportes

Segunda
Sesión

02.00 TX Noite TX Noite

02.30 A Entrevista Nacer de 
novo TX Noite

Deportes
Noite Butaca

Especial
03.00 Todo 

Motor(r) 
03.30 A Sentinela
04.00

Toda unha vida: Xa case rematado trimestre, o mércores día 4 decembro, ás 
21.30 horas comeza, unha nova experiencia coa cantante arzuá Ana Kiro como pre-
sentadora dun programa de prime time, substituíndo a unha sesión cinematográfica 
da noite, aínda que se mantivo Supercine. Toda unha vida era un espazo dos de-
nominados talk-show, de música e humor, que realizaba CTV para a TVG, no que a 
propia cantante interpretaba obras do seu repertorio. Na primeira entrega estiveron 
como convidados protagonistas Raphael, Lolita, Missiego e La Maña, así como a pre-
senza da orquestra Passarela de Vilagarcía, cos seus ritmos tropicais. No campo da 
música, a idea alternar artistas galegos, amais da propia Ana Kiro, cos do resto de 
España. O programa estivo en antena ata 1998.

Con Perdón: Días máis tarde, o mércores 11 de decembro, estrease un progra-



Capítulo 6 281

25 anos de Televisión de Galicia

ma específico de cámara oculta dirixido por Manuel Bello, produtor galego afincado 
en Portugal, que realizaba este formato de cámara oculta para a televisión privada do 
país veciño. Con Perdón foi unha produción presentada pola actriz pontevedresa 
María Campos e o cantante vigués Alberto Comesaña, membro do dúo “Amistades 
Peligrosas”. Amais da cámara oculta, o programa tiña unha sección na que o presun-
to xornalista Xoán Pérez, actor do programa, sometería á “Entrevista indiscreta” 
a un invitado que case sempre acababa desconcertado pola confusión de datos de 
entrevistador. Nos primeiros programas sometéronse a esta entrevista o presidente 
do Compostela José María Caneda, a periodista Victoria Prego ou o presentador de 
TV Luis Mariñas. A cámara oculta xa era tradicional na TVG, pero sempre formando 
parte do contido doutro programa máis amplo.

Remate desta etapa

A etapa da TVG baixo a dirección de Arturo Maneiro remata cunha serie de eventos 
que se materializan no último trimestre de 1997, entre os que se poden salientar:

Contrato co Compostela. Antes do relevo na dirección quedara concertado o con-
trato co Compostela S.A.D, que finalmente asinouse o 10 de setembro de 1996, 
polo cal TVG adquiriu do Compostela os dereitos do equipo na máxima categoría 
da LNFP das tempadas 1998/99 á 2002/03. Para a primeira tempada cifrouse en 
1.350.000.000 de pesetas, que se incrementarían nas seguintes segundo o IPC. 

Tamén se asinou un contrato no que se establecía a cesión dos dereitos de retransmi-
sión de tódolos encontros da Copa da UEFA da tempada 1996/97, de clasificarse este, 
e seis partidos amigables a disputar entre a data do contrato e o 31 de decembro dese 
mesmo ano. As mesmas condicións se acordaron para a tempada seguinte. O prezo 
do contrato, de clasificarse este para a Copa da UEFA, fixouse en 30 millóns de pese-
tas para o primeiro encontro, incrementándose por cada partido posterior en 5 mi-
llóns de pesetas. Polos seis encontros amigables, comprométese a aboar 100 millóns 
de pesetas por ano no caso de manter na tempada 1997/98 a condición de equipo de 
primeira división na LNFP. Acordouse que no caso de que os encontros non acadasen 
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un share do 25%, o prezo do contrato podería ser reducido proporcionalmente. Por 
unha cláusula adicional ó contrato, acordouse anticipar un total de 270 millóns de 
pesetas a conta de varios partidos amigables a celebrar nos tres anos seguintes.

TVG participa na Plataforma dixital. O día 4 de decembro de 1996, o Con-
sello de Administración da CRTVG aprobou por maioría dos membros o ingreso da 
TVG na Plataforma Dixital de Vía Dixital. Esta decisión xustificouse polo feito de que 
a participación da TVG na Plataforma Dixital liderada por Telefónica posibilitaría 
asegurar a máxima calidade técnica e, sobre todo, unha importante apertura cara ós 
galegos do exterior para seguir cumprindo a súa función de instrumento básico da 
difusión da lingua e da cultura propias de Galicia. A participación da TVG era mino-
ritaria por medio da CRTVG que contaba o 1 por cento do capital da nova plataforma 
dixital. As negociacións e conversas para esta participación comezaran no mes de 
xullo.

Este ano 1996 remata co inicio, o mesmo día 31 de decembro, da emisión para 
América en fase de probas no canal Galeusca, no que a TVG contaba cun espazo de 
8 horas diarias. Estas emisións, que se negociaron durante todo o ano 96, comezaron 
coas mensaxes institucionais dos presidentes autonómicos de Galicia, País Vasco e 
Cataluña. Ese mesmo día emitiuse tamén o acto institucional celebrado o 19 de de-
cembro no Parlamento de Galicia para celebra-los seus quince anos de vida e activi-
dade lexislativa autonómica.

A emisión realizábase a través do satélite PAS3R e a cobertura chegaba nese pri-
meiro momento, a México, Perú, Chile, zona interior de Arxentina e á cidade de Bos 
Aires. Nunha fase seguinte chegaríase a Venezuela, Brasil Uruguai e á totalidade da 
Arxentina.

As características do satélite PSA3R eran as seguintes: 

Haz: Panamericano 
Posición orbital: 43ºW 
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Frecuencia baixada: 3.906,5 Mhz 
Transpondedor: 15KX7C 
Polarización: V - FEC:2/3 
Ancho de banda: 9 Mhz 
Norma de vídeo: PAL 

TVG comezou emitindo unha ampla selección de programas de produción propia: 
divulgativos, documentais, informativos, deportes, musicais -folc e música popular 
galega, principalmente-, series e espazos de servicio público. Eran programas como 
Galicia Enteira, Luar, Pratos Combinados, Galeguidade, Xabarín Club, Imos Aló, A 
cociñar con Paco Feixó, Telexornal, Os goles da Xornada, Galegos, Tal Como Somos, 
Toda Unha Vida e outros. A esta actividade integrouse Moncho Lemos que ata ese 
momento dirixira varios magazíns da maña e da tarde.

Resultados de emisión e audiencias no período 94-96

Como resume deste período pode salientarse o incremento de horas de emisión, tal 
como se pode observar na seguinte táboa:

Ano Horas de emisión
1994 5.634
1995 6.092
1996 6.611

A produción propia da TVG acadou en 1996 o 70 por cento, contabilizando a realiza-
da nas propias instalacións ou encargada ás empresas produtoras galegas.
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En canto ás audiencias, os resultados mensuais destes tres anos foron de incremento 
progresivo: 

Isto queda tamén reflectido nas medias anuais:
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Capítulo 7

1997-2005: TVG acada as 24 horas de emisión diaria

Comeza este período co ano 1997. Aínda que o cambio de dirección da TVG pro-
duciuse na segunda metade do ano anterior pódese considerar 1997 como o punto 
de comezo dunha programación propia do novo equipo. Mantéñense os horarios de 
emisión igual cós do ano anterior, cunha media de 19 horas diarias, e unha media se-
manal de 133 horas. Sen embargo, na Semana Santa deste ano, entre o mércores 
26 e o domingo 30 de marzo, levouse a cabo a primeira experiencia de emisión 
continuada durante as 24 horas do día. Para completar o horario, ademais da 
programación habitual, que por estas datas inclúe sempre amplas referencias á Se-
mana Santa, ofrecéronse longas sesións cinematográficas durante as madrugadas. 

Despois desta Semana Santa, e comezando o día 4 de abril, TVG mantivo esta emi-
sión continuada de 24 horas so nas noites dos venres e sábados, pechando os do-
mingos ás 5 da madrugada,. Foi así ata o comezo do verán, período no que os hora-
rios volven ó esquema anterior. Tamén foron ampliándose progresivamente unha ou 
dúas horas os horarios de emisión noutros días. Este sistema consolídase a partir de 
setembro, cando case se chega ás 20 horas diarias de emisión. 

En todo caso, é salientable que tan so tres anos despois de que a Dirección Xeral da 
CRTVG comezara cunha política tendente a restrinxir ás horas de emisión da TVG, 
cambiara totalmente o criterio e promovera a primeira experiencia de programación 
continuada as 24 horas do día, máis de acordo coa tendencia do mercado televisivo 
español.
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Este ano volverá a ser electoral, con novos comicios autonómicos en Galicia. Cele-
bráronse o domingo 19 de outubro. Os resultados mantiveron no poder ó gober-
no presidido por Manuel Fraga. A estabilidade na Xunta permitiu a estabilidade no 
equipo directivo da Televisión de Galicia.

Tamén é en 1997 cando se inicia a renovación do anagrama da TVG. Este proceso 
supuxo a comparecencia do director xeral no Parlamento de Galicia, quen xustificou 
así o cambio: 

A modificación do logotipo tivo como obxectivo simplificar e estilizar o 
propio símbolo da TVG, reducindo o volume de información que contiña 
o anterior. Por iso quitáronselle as raias e adornos que dificultaban a 
súa comprensión. O obxectivo deste proceso renovador é remarca-la “g” 
de Galicia ou ben de Galega, que é como popularmente se coñece á TVG, 
tratando de mellora-la comprensión e a identificación da TVG coa deno-
minación de “A Galega”. 

Na Oficina Española de Patentes e Marcas figuran os gráficos indicativos do anagra-
ma da Televisión de Galicia modificado en 1997. Oficialmente o cambio levouse a 
cabo en xaneiro de 1999.
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Feitos máis relevantes da TVG en 1997

Desde o día 7 de Xaneiro regularizáronse as emisión en probas en “Galeusca TV”e 
entre a programación que aportaba TVG, destacaban os informativos. Por primei-
ra vez os galegos residentes en América e os seus descendentes recibían noticias de 
primeira man de Galicia e desde a súa terra orixe. Dous informativos, de vintenove 
minutos de duración cada un, mantiñan informada, de luns a venres, á colectividade 
galega que vive en América. A cita dos espectadores cos telexornais era ás 14:30 e ás 
20:30, hora arxentina. Na fin de semana a segunda edición dos telexornais substi-
tuíase por un programa de reportaxes.

Os telexornais da TVG emitíanse integrados nun bloque informativo ó que tamén 
aportaban as súas respectivas informacións as canles ETB e TV3. O sábado e o do-
mingo emitíase un telexornal, amais de dous programas de reportaxes. O sábado “In-
formes TVG” incorporaba reportaxes breves, de dez a quince minutos, mentres que 
o programa do domingo, “As reportaxes”, centraba a súa atención nalgún aspecto 
salientable de Galicia durante media hora. 

O 13 de febreiro, a CNN emitiu a primeira reportaxe elaborada por TVG para esta 
cadea de difusión mundial, froito dun acordo acadado a finais do ano anterior. Esta 
reportaxe era unha información referida ó apresamento do barco Wendy I, capturado 
polo Servizo de Vixilancia Aduaneira por suposto contrabando de tabaco.

A finais do ano 1996 a CNN solicitara a colaboración da TVG no prestixioso pro-
grama World Report International, no que participaban outras televisións do 
mundo. Deste xeito, os millóns de espectadores que ten a cadea norteamericana en 
todo o mundo podían coñece-la realidade galega nas versións preparadas por profe-
sionais da Televisión de Galicia.

Ás 17 horas do 1 de abril de 1997, comezaron as emisións da TVG pola súa propia 
canle vía satélite cara a América, durante as 24 horas do día, deixando así as restri-
cións horarias que supoñía o primeiro proxecto de emisión polo canal Galeusca. A 
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nova canle Galicia TV utilizaba o satélite Panamsat que permitía capta-lo seu sinal 
en tódolos países de América do Sur e do Norte e mais en Europa. O presuposto para 
1997 desta canal foi de 120 millóns de pesetas. Estaba previsto que o sinal deste ca-
nal de TVG fose difundido polas televisións de cable dos países americanos. Para as 
xestións relacionadas con esta difusión, o produtor Xosé Rey Cabarcos fixera varias 
viaxes a aqueles países durante todo 1996 coa finalidade de coñece-lo mercado a ana-
liza-las posibilidades negocio con aquelas televisións. A cobertura do Canal Galicia 
TV en América do Norte e do Sur estimábase nuns sete millóns de fogares. 

O 24 de abril comezaron as emisións experimentais do sinal de televisión 
vía Internet, converténdose na primeira televisión de España en emitir imaxes pola 
chamada “rede de redes”. Na fase experimental, os usuarios da rede podían ver dous 
vídeos promocionais da CRTVG e as súas sociedades, a Televisión de Galicia e a Ra-
dio Galega, e do Xabarín Club. Posteriormente comezaría a emisión regular por In-
ternet do mesmo sinal de Galicia TV, a canle internacional vía satélite da Televisión 
de Galicia.

O xoves 6 de marzo, TVG gravou por primeira vez en sistema dixital un concerto 
de música en formato ancho de pantalla (16 :9). Grazas á nova unidade móbil para 
este formato de gravacións. O concerto celebrado no Auditorio de Galicia, en San-
tiago de Compostela, ofreceu obras de Ravel, Haydn e Beethoven baixo a batuta de 
Zumalave, segundo director da Real Filharmonía de Galicia. A gravación do concerto 
inscribíase dentro dun convenio asinado por Televisión de Galicia e o Auditorio de 
Galicia. Uns meses máis tarde, o día 29 de maio gravouse o segundo concerto destas 
características.

O día 21 de xullo de 1997 iniciou o seu funcionamento en probas o novo control 
central robotizado do centro de produción da TVG. 

O día das Letras Galegas, 17 de maio de 1997, TVG iniciou as súas emisións regula-
res pola Internet en Tempo Real ás cero horas do día, Día das Letras Galegas, sendo 
a primeira de Europa e a sétima do mundo en ofrecer esta posibilidade. 
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Para conmemorar esta data, TVG estreou O Tesouro, súa primeira mediametra-
xe en formato Pal Plus. A adaptación televisiva do conto de Anxel Fole, en formato 
ancho de pantalla (16:9) e gravado en vídeo dixital, supuxo un gran despregue de 
produción. Agás os actores, o director artístico -Suso Montero-, os efectos especiais e 
a perruquería, o equipo que participou no proxecto é persoal da propia TVG. Unhas 
vinte persoas configuraron o equipo técnico. O Tesouro é unha obra realizada por 
Xaime Fandiño, cun equipo de produción a cargo de Juan Carlos Regueira.

O Castelo de Soutomaior, na provincia de Pontevedra, o pazo e a igrexa de San 
Lourenzo, en Santiago de Compostela, e o Hostal dos Reis Católicos, tamén na capi-
tal de Galicia, foron as localizacións elixidas para a gravación. A música orixinal, que 
retrata perfectamente cada unha das épocas históricas, é obra de Manuel Conde.

Na noite do venres 6 de xuño, TVG estrea Galicia Terra única, o seu primei-
ro musical dentro do proxecto xeral que tiña este nome xenérico e que programara 
espectáculos por toda Galicia ó longo do verán. O primeiro espectáculo levaba por 
nome O Son dos Celtas. Galicia Castrexa e Romana e estivo centrado na músi-
ca de “Milladoiro”. A emisión realizouse en directo desde a Praza de Santa María da 
Catedral de Lugo. Antes de dar paso ó espectáculo de “Milladoiro”, a presentadora 
de TVG Iolanda Vázquez fixo unha introdución sobre ó proxecto da Consellería de 
Cultura, con datos como que a segunda parte do nome do musical, “Galicia Castrexa 
e Romana”, procede da exposición que con tal nome se inaugurara recentemente en 
Lugo, unha das numerosas actividades deste proxecto cultural.

A finais de agosto, o mércores 27, TVG emitiu en directo Mariñán Pazo Moda, 
desde o Pazo de Mariñán, no que catro firmas coruñesas, Caramelo, Lan Andrius, 
Charoa e MRF presentaron as súas últimas creacións para o ano 98. Silvia Jato e por 
Xosé Manuel Martín foron os presentadores. Polo escenario natural do Pazo de Ma-
riñán desfilaron trinta profesionais da pasarela.

A partir do 15 de setembro deste ano, Televisión de Galicia iniciou as súas emisións 
a través da plataforma “Vía Digital” da que TVG era accionista desde o ano anterior.
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Desde o 1 de outubro, TVG podía estar presente en todo Portugal a través da ope-
radora TV Cabo Portugal. Os vencellos entre Galicia e o país luso, amais da proxi-
midade idiomática, foron algúns dos motivos que reclamaron a presenza da canle 
internacional da TVG en Portugal. As empresas Cabo Visao e Bragatel tamén emiten 
o sinal de Galicia TV, polo que a canle galega estaba presente en tódalas empresas de 
cable do país veciño e chegaba a uns 400.000 fogares portugueses. 

O domingo 19 de outubro, por primeira vez na súa historia, TVG pode ofrecer en 
emisión a todo o mundo o programa completo sobre unhas eleccións autonómicas 
en Galicia a través das súas canles internacionais nos satélites Hispasat, Panamsat 
así como por medio de Internet a tódolos usuarios que se conectaron co servidor da 
CRTVG. Tamén a canle internacional americana, CNN, da que a TVG era colabora-
dora, viña emitido para todo o mundo información dos comicios galegos durante a 
campaña electoral.

Programas de 1997

No capitulo de novos programas, o ano 1997 comeza coas seguinte novidades:

A Revista: Desde o mércores 8 de xaneiro comeza a emisión deste novo espazo, 
configurado como primeira parte do Telexornal Galicia. Emitíase de luns a venres 
ás 13.30 horas. Os contidos eran informacións de carácter social, o tráfico e a eco-
nomía doméstica, a participación dos espectadores.Tamén as reportaxes de carácter 
social e as conexións cos departamentos de seguimento do tráfico das cidades da 
Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Vigo eran parte dos contidos do novo programa. 

Tango: O martes, 14 de xaneiro, comeza este novo formato de debate, para a me-
dia noite, presentado por Victoria Rodríguez xunto con Rosa Castro. Tango daba 
oportunidade ó público presente no plató de participar no intercambio de ideas que 
tiñan lugar en cada unha das edicións do programa. A controversia xordía a partir de 
distintos aspectos da realidade social que o programa presentaba a través de casos 
particulares protagonizados por personaxes anónimos presentes no plató da TVG en 



Capítulo 7292

25 anos de Televisión de Galicia

cada unha das edicións do programa. O primeiro debate estivo dedicado á disxuntiva 
de optar por unha residencia de anciáns ou o coidado no fogar das persoas maiores. 

A Chave: O 24 de xaneiro, estrease o programa de debate, dirixido e presentado 
polo xornalista Tino Santiago, e primeiro espazo en directo que se emite en formato 
16:9 de pantalla ancha. Comezaba coa intención de ser un debate aberto no que se 
poñían sobre a mesa temas da actualidade cotiá sen buscar unha conclusión; polo 
contrario, a intención do equipo do programa era amosa-las diferentes perspectivas 
baixo as que se pode analizar un aspecto da realidade e que o espectador, se así o des-
exaba, chegara a unha conclusión. A primeira entrega, que se emitía de madrugada, 
analizaba a responsabilidade da sociedade galega no conflito que vivía Zaire naquel 
momento.

O título do programa era unha homenaxe á “La Clave”, programa de sinalada rele-
vancia durante a transición política española e, á súa vez, herdeiro de “La Clef”, es-
pazo francés dos anos 70.

Sen Fronteiras: O 5 de abril estreouse este novo programa, financiado pola CEE 
a través do programa “Interreg II”, no marco da comunidade de traballo “Galicia- 
Norte de Portugal”, que fora negociado e programado na etapa anterior con Arturo 
Maneiro na dirección da TVG. Con este programa pretendíase estreita-las relacións 
sociais, culturais e económicas entre as dúas rexións, así como facilita-lo coñecemen-
to mutuo ás respectivas poboacións.

Sen Fronteiras emitíase conxuntamente pola TVG e a RTP, en portugués e galego 
para os dous países, e incluía en cada entrega unha sección de Suxerencias de Fin de 
Semana, na que os espectadores galegos coñecían alternativas de ocio para visita-lo 
país veciño, mentres que os habitantes de Portugal poderán face-lo mesmo con Ga-
licia. O Turismo rural, as rotas turísticas por Galicia, reportaxes sobre industrias de 
Galicia e Portugal moi vencelladas e música galega e portuguesa foron algúns dos 
argumentos deste programa na súa primeira emisión. Este primeiro programa reali-
zouse, por parte galega, desde o Hostal dos Reis Católicos, en Santiago, mentres que 
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a parte portuguesa estaba realizada desde o Palacio dos Duques de Braganza (Guima-
raes), primeira capital de Portugal.

Xosé Manuel Orriols, director e presentador do programa da TVG Galicia Enteira, 
foi tamén o presentador galego de Sen Fronteiras, mentres que José de Melo, da 
Radiotelevisión Portuguesa (RTP), era o presentador luso.

Formación Profesional: O luns 5 de maio comeza un espazo coproducido pola 
Consellería de Educación, a través da Dirección Xeral de Ordenación Educativa, e 
a TVG. Emitíase en formato 16/9 de luns a venres, despois do programa Emprego, 
sobre as 09.55 horas, para informar, dirixido a potenciais alumnos destes ciclos, ós 
seus pais ou titores. 

O Téquele Téquele: A partir do día 26 de maio comeza a emisión de luns a ven-
res do primeiro karaoke feito en lingua galega. Era un espazo presentado por Xosé 
Manuel Piñeiro, que se realizaba en distintas comarcas de Galicia. Kina Domínguez 
participaba neste espazo en funcións de azafata do programa. O resto do equipo es-
taba formado por Manuel Fernández na produción e Odón de Pascual na realización.

Cancións para a lembranza: O sábado 5 de xuño, TVG estrea un novo musical, 
con participación de artistas de tempos anteriores que volven a reproducir en público 
os seus éxitos. Era un programa feito en colaboración coa Forta, realizado desde El 
Palenque, nas instalacións da Expo-92, na illa da Cartuxa de Sevilla. Presentado por 
Consuelo Berlanga na parte conxunta e por Xosé M. Orriols na versión da Televisión 
de Galicia

No primeiro programa actuaron Angela Carrasco e Camilo Sesto, ademais de amigos, 
de plena actualidade, con temas como “Quererte a ti” ou “Algo de mi”. Xunto a eles 
Mocedades, e tamén Sergio y Estíbaliz, con temas do recordo como “¿Dónde estás 
corazón?”, “Tómame o déjame” ou “Cantinero de Cuba”; tamén estiveron na primei-
ra noite Sandro Giacobbe, Manolo Otero e Bertín Osborne. Hilario Camacho co seu 
tema “Tristeza de amor”, Los Mustangs e Serenella completaron a gala na que se re-
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vivían éxitos pasados e se presentaban en pantalla artistas case esquecidos.

Taxi: Desde o luns 23 de xuño, Tacho González presentaba, xa en formato de ve-
rán, una recompilación das escenas máis graciosas da sección que levaba este nome 
no programa A Repanocha. Aínda que non se pode considerar realmente un pro-
grama novo, porque foi un espazo recompilatorio, sen custes de produción, tivo bos 
resultados de audiencia e pode considerarse propiamente como un novo espazo para 
incluílo aquí.

1.000 Gracias: En pleno verán, o 7 de xullo, estrease o espazo de humor para 
as noites dos luns. O programa quería ser unha homenaxe á obra do desaparecido 
Chichi Campos, do que se lembraba o gran traballo que desenvolveu na Televisión 
de Galicia. Cada semana estaba dedicado a un asunto en torno ó que xiraba toda a 
velada. Os temas eran os propios do verán: as vacacións, a sedución, a cultura, as 
viaxes, o amor, o deporte, a fama, etc. Ademais facíase un repaso ás novas tendencias 
de humor que máis éxito estaban a ter nas televisións europeas. Recollíanse tamén, 
as interpretacións de tódolos humoristas españois que pasaran polos programas da 
Televisión de Galicia ata esas datas. O programa 1000 Gracias estaba dirixido por 
Xaquín Pedrido e Santiago Romero, pero emitíase sen presentador.

Informativos da nova etapa

Os Servizos Informativos baixo a dirección de Luís Pérez, coa iniciativa e seguimen-
to moi directo da Dirección xeral da CRTVG, comezaron este ano novos espazos de 
deportes.

A partir do sábado 30 de agosto houbo cambios en deportes: A Xornada en 
Xogo, pasaba a ser presentada por Alfonso Pérez, coa dirección de Xoán Manuel 
García e Benito Cores como editor. Os domingos, a xornada quedaba reforzada con 
tres programas que se emitían ó longo da tarde, a través de distintas conexións: a 
primeira parte de En Xogo, o habitual programa de deportes da TVG, que se prolon-
gaba ata o Telexornal Serán, as 21.00 horas.Tralo TX Serán, o domingo deportivo 
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seguía con En xogo goles a partir das 21.30 horas, que ofrecía imaxes dos partidos 
disputados na xornada, con especial atención ós encontros dos 3 conxuntos galegos 
da división de ouro: Celta, Compostela e Deportivo, así como do Ourense, na segunda 
división. Este programa estaba presentado por Alfonso Hermida e dirixido por Ovi-
dio González. 

Completando a oferta deportiva dominical, ofrecíase o programa En xogo noite, 
dirixido e presentado por Sergio Delpont, e que estaba dedicado ó deporte galego 
nas súas distintas modalidades e categorías: baloncesto, hoquei a patíns, balonmán, 
fútbol sala...

Fora de xogo: despois do verán, a partir do 11 de setembro, a oferta deportiva 
amplíase con este novo espazo dos xoves, presentado por Manuel Pampín, que pre-
tendía achegar ós espectadores a cara oculta do deporte, esa faciana da actividade 
deportiva á marxe da competición. Para comezar, o equipo do programa preparara 
varias reportaxes: sobre ó deportivista brasileiro Djalminha, sobre Caires e Cadete, 
fichaxes do R.C.Celta de Vigo; sobre o ximnasta Jesús Carballo, co que o programa 
pasara unha fin de semana en Cangas; a selección galega de Esquí Náutico, que se 
preparaba para a súa participación no campionato de España o domingo seguinte; 
sobre Maradona, que xa estaba en pleno ocaso; e unha reportaxe que recollía a parti-
cipación de tres nenas da localidade pontevedresa de Valga nun club de fútbol “mas-
culino”.

Outros programas do 97

Na nova temporada, durante o último cuadrimestre do ano, inclúense na grella dous 
programas novos e unha nova versión doutro que xa estaba en antena:

Cada día: A partir do 8 de setembro, iníciase unha nova experiencia dun magacín 
de sobremesa, dunha hora de duración dirixido por Mon Santiso e presentado por 
Yolanda Vázquez. 
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Bis a vis, desde o 3 de novembro, a partir das 16.30 da tarde, comeza un novo pro-
grama diario presentado por Teté Delgado e Serxio Pazos, baseado no formato de 
testemuños da vida diaria e das actividades máis diversas. Tralos relatos, iniciábase 
un debate entre a grada de mulleres e a de homes, para abrir un diálogo e expoñer os 
distintos puntos de vista.

Lola Corazón: O martes 11 de novembro, quen fora o primeiro rostro da Televi-
sión de Galicia, a compostelán Dolores Bouzón, estreaba o programa, un espazo que 
pretendía atender os eventos sociais propios de Galicia. En realidade, continuaba 
a liña daquela sección que Bouzón protagonizara dentro do magacín De todo Co-
razón un ano antes: Inauguracións, festas, actos sociais, presentacións, desfiles de 
moda e tódolos eventos imaxinables tiñan cabida neste programa, dirixido por Pilar 
Comesaña e realizado por Félix Díaz. A primeira edición deste programa estivo dedi-
cada á entrega dos “Premios Xerais 1997”, donde se fixo que os galardoados falasen 
das revistas do corazón.

DeZine: O 14 de novembro, en horario de maña estrease o espazo semanal, pre-
sentado pola actriz galega Uxía Blanco, que xa presentara tamén Luar, e no que tiña 
cabida a actualidade cinematográfica, cunha importante presenza do audiovisual 
galego. Presentábase cun formato innovador estaba codirixido por Eduardo Galán, 
Moncho Lemos e Pilar Comesaña, con realización de Félix Díaz. DeZine, tomara a 
“Z” de “El Zorro” como símbolo do que vén a representa-lo mundo do cine, diversión 
e fábrica de soños.

Desde o 19 de novembro comeza unha nova etapa do programa Galeguidade, in-
corporando a Pichi Varela como copresentador con Nazareth López, e coa dirección 
de Luís Menéndez quen contara tamén con Benxamín Vázquez en calidade de direc-
tor adxunto. Pichi, que fora escollido para compartir as tarefas de presentación con 
Nazaret nun casting ó que se presentaron máis de 60 aspirantes, era naquelas datas 
delegado da Radio Galega no Ferrol, un profesional moi coñecido na comarca non 
só como informador senón como cantante e animador; actuaba como tal animador 
e incluso cantaba acompañado da orquestra de “Galeguidade”, outra das novidades 
que este ano se incorporaron ó programa.
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No mes de decembro deste ano houbo emisións especiais motivadas polas eleccións 
autonómicas: emisión en directo das sesións parlamentarias do discurso de investi-
dura do reelixido presidente Manuel Fraga, durante o luns, 1 e o mércores 3; así como 
o acto de toma de posesión do cargo por terceira vez, o martes, día 9. Para remate do 
mes, a mensaxe do Presidente da Xunta no fin de ano, ás nove da noite do día 31

Proxecto comezados en 1997

O luns 29 de setembro, Televisión de Galicia presentou ós medios de comunica-
ción o proxecto da súa primeira serie de debuxos animados e de produción propia Os 
vixiantes do Camiño. Xunto con directivos da TVG participaron os creativos de 
Xabarín club Miguel Anxo Prado, debuxante galego de recoñecido prestixio mundial; 
o director do programa, Suso Iglesias, e os demais membros do equipo que eran ta-
mén creativos da serie.

Os vixiantes do Camiño era unha aventura de ficción futurista ambientada no 
Camiño de Santiago narrada en 13 capítulos coa finalidade de ser emitida para o 
Xacobeo de 1999. O primeiro capítulo o adianto da serie estreouse dentro do espazo 
Xabarin club do Día das Letras Galegas de 1999.

Resultados de 1997

Durante o ano 1997148, os gastos de explotación da Televisión de Galicia sumaron 
un total de 11.600 millóns de pesetas, mentres que os ingresos netos de explotación 
chegaron a 3.076 millóns de pesetas, orixinados por venda de publicidade e outros 
dereitos. Polo que a porcentaxe de comercialización representa un 26 % dos ingresos 
totais. 

En concreto, a TVG acadara no ano 1997 uns ingresos por publicidade de 2.288 mi-
llóns de pesetas, cantidade que representaba 156 millóns máis cá 1996.
148 Utilízanse aquí datos dos Informes do Consello de Contas de Galicia dos anos 1997, publicado en 
1999) e do 2002, porque coinciden en facer referencia nos dous informes ós resultados económicos 
da TVG en 1997.
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O desglose nos indica a procedencia destes ingresos publicitarios en 1997, en miles 
de pesetas.

CONCEPTO IMPORTE
Publicidade comercial 1.979.736
Publicidade institucional 103.517
Publicidade intercambio 204.813
Total por publicidade 2.288.066

Orixe do apartado da publicidade comercial, en miles de pesetas:

CONCEPTO IMPORTE
Acción IP, S.A. 1.380.639
Forta 479.195
Fútbol (LNFP y ISL) 275.337
Otros 28.600
Total publicidade bruta 2.163.771
Descontos axencias 184.035
Total publicidade neta 1.979.736

En audiencia, as inversións feitas e o incremento de equipos técnicos e humanos deu 
como froito un incremento global do ano en dous puntos, e pode comprobarse que se 
vai consolidando nunha franxa en torno o 18 por cento, aínda que con moitas oscila-
cións ó longo dos meses.
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Nun gráfico de columnas amosa mellor as diferenzas e converxencias por cada mes 
do ano:

1998, consolidación da emisión continuada

O ano 1998 ten como referencia máis importante o feito de comezar a emisión con-
tinuada durante as 24 horas do día de forma definitiva partir do 6 de xullo. As 
primeiras experiencias tiveran lugar na Semana Santa de 1997, como quedou aquí 
recollido. A partir de 1998 ás grellas de programación ocuparían as 24 horas do día.

Nesta primeira etapa, o incremento de horas non supoñía aumento de produción xa 
que o procedemento previsto foi conectar nesa ampliación coa emisión da TVG na 
plataforma dixital Via Digital. Deste xeito, durante a madrugada, ofrecíanse as remi-
sións de programas como Tardes con Ana, presentado por Ana Kiro; O Téquele; 
presentado por Xosé Manuel Piñeiro; ou Todos a bordo, presentado por Pilar Gar-
cía Rego. Era o comezo dunha nova etapa que se adaptaba ó mercado competitivo da 
televisión en España.

Desde o 9 de febreiro de 1998, TVG conta cunha delegación estable en Portugal, 
na cidade do Porto, desde a que presta unha maior atención á actualidade lusa. O 
xornalista ferrolán Carlos Fernández Amado foi designado para estar ó fronte da de-
legación. Esta Delegación de Porto únese a Madrid e Bruxelas como cidades nas que 
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existen delegacións estables da TVG. Esta nova instalación coincide no ano no que 
Lisboa acollería a Exposición Mundial (Expo 98), evento ó que TVG quería dedicar 
atención preferente na súa política de incrementar a súa presenza no país veciño.

O día 7 de marzo, TVG xa iniciara tamén as emisións ocasionais para Europa en 
dixital a través do satélite Eutelsat Hod Bird-3. Foi a finais do ano, o día 1 de de-
cembro cando comezaron tamén cara a América a través do satélite Hispasat Estas 
emisión regularizaríanse no ano seguinte.

Tamén en marzo, o xoves día 26, a TVG, a través da Forta, asinou un convenio coa 
“Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles” (FAPAE), que 
comprometía ás televisións autonómicas ó fomento do sector audiovisual en Espa-
ña. FORTA comprometíase a investir este ano 1.200 millóns en películas producidas 
pola FAPAE, e a TVG a destinar mil millóns en tres anos cos produtores galegos.

Desde o día 1 de maio, a canle internacional da TVG, Galicia TV, emite xa para 
todo o territorio do Brasil por medio de Tecsat, operador de DTH (directo ó fogar), 
desde o satélite Intelsat.Tecsat é un grupo empresarial moi forte de comunicacións 
do mercado brasileiro, que ten previsto amplia-las súas actividades cara a outras zo-
nas de Sudamérica. A cobertura de Brasil realizábase ata agora a través dos centros 
galegos e operadores locais de cable. Nestas datas, a programación Galicia TV xa 
se podía ver en España, Sudamérica e Portugal, e tamén en Canadá e nos Estados 
Unidos.

O venres 5 de xuño, a partir das 22.15 horas, TVG puxo en marcha Luar da 
Solidariedade, un espectáculo musical, de 26 horas en directo, coa finalidade de 
move-la solidariedade do pobo galego a prol das distintas Organizacións non Gober-
namentais (ONGs) que tiñan o seu ámbito de actuación en Galicia. Ó longo das 28 
horas de programa, recadouse un total de 42.267.669 pesetas.

O programa foi ofrecido en directo para toda Hispanoamérica a través da da canle 
internacional Galicia TV, e tamén para toda España a través de Vía Digital. Nas 
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labores de presentación, Xosé Ramón Gayoso estivo axudado por Tacho González.

O recinto do Multiusos “Fonte do Sar”, de Santiago, recen inaugurado naquelas datas, 
acolleu o programa. Foi unha maratón que continuou en emisión ata as 24.00 horas 
do sábado, coa participación de 350 profesionais da TVG. Tan só foi interrompido 
para ofrece-la información do Telexornal Mediodía do sábado. Por este escenario, 
desfilaron máis de 400 artistas galegos, que tamén colaboraron con esta causa nobre 
cedendo ós seus honorarios a estas organizacións. Un centro de datos informáticos e 
vinte liñas telefónicas recibiron os donativos e chamadas, nas que ademais da apor-
tación económica, os galegos e galegas puideron ofrece-la súa colaboración desinte-
resada á labor que están a desenvolver as distintas ONGs.

Os responsables de Luar aproveitaron esta emisión para levar a cabo una selección 
entre posibles candidatas para presentar con Xosé Ramón Gayoso na temporada que 
comezaba en outono. A proba realizouse nas horas de menor audiencia, entre as 9.00 
e as 13.00 horas pero xa coa actuación da aspirante en directo. Resulto seleccionada 
nesta proba Sonia López, “Miss Lugo” e “Miss Galicia 98”.
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Comezo da emisión continuada durante 24 horas

O luns, 6 de xullo de 1998, TVG anuncia e comeza a emisión continuada, con esta 
sinxela información ós medios de comunicación:

Data Emisión: LUNS, 6.7.98

De madrugada, conectarase coa emisión de “Via Digital”

A PARTIR DE HOXE, A TVG EMITIRÁ 
DURANTE AS 24 HORAS DO DÍA

Santiago.-A partir de hoxe, a Televisión de Galicia emitirá ó longo das 24 ho-
ras do día, e non pechará de madrugada como se viña facendo ata o de agora. 
Así, cando remate a emisión regular da canle autonómica, conectarase coa 
emisión da TVG na canle “Via Digital”.

Deste xeito, durante a madrugada, ofreceranse as reemisións de programas 
como “Tardes con Ana”, presentado por Ana Kiro; “O Téquele”; presentado 
por Xosé Manuel Piñeiro; ou “Todos a bordo”, presentado por Pilar García 
Rego.

Tal como queda indicado no anuncio, o histórico paso á emisión de 24 horas, non su-
puxo un incremento nos custos de produción, nin alterou a grella de programación, 
xa que nesta primeira fase resolvíase coa conexión a Vía Dixital a partir das 03.00 
ou 04.00 horas, segundo o remate da emisión propia de cada día. Pero desde o 7 de 
agosto, as emisións da madrugada deixaron de conectarse con Vía Dixital e pasaron 
a ser reposicións de espazos propios emitidas directamente desde continuidade da 
TVG. Coa nova temporada 98-99 foron introducíndose progresivamente novos pro-
gramas.

Ó día seguinte, 7 de xullo, e dentro da Semana de Galicia na Expo Televisión de Ga-
licia emite por primeira vez un programa desde a capital portuguesa: o espectáculo 
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Galicia de Moda, no auditorio Culturgest de Lisboa. Un desfile no que varios dese-
ñadores galegos presentaron as súas novas coleccións de outono–inverno. Organiza-
do pola Asociación Textil de Galicia e presentado por Victoria Rodríguez, amosou as 
coleccións de Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Kina Fernández, Toypes, Antonio 
Pernas ou Caramelo.

Tamén desde Portugal, este mesmo día 7 de xullo de 1998, ás 21 horas e 27 minu-
tos, TVG realizou a primeira conexión de satélite cunha unidade móbil de enlaces 
propia. Sería na emisión do “Telexornal Segunda Edición” desde a Expo de Lisboa. 
Esta lanzadeira fora subministrada pola empresa galega Intelsis. Estaba dotada de 
tecnoloxías de última xeración de codificación (MPEG) e transmisión dixitais (QPSK). 
Dispoñía asemade dun sistema redundante nos amplificadores de potencia (125 w) e 
nos convertedores a banda Ku. Contaba cunha antena de transmisión/recepción, de 
1,2 metros de diámetro, e con posicionamento automático mediante GPS; tiña capa-
cidade para operar cos satélites Hispasat e Eutelsat, e o seu funcionamento por grupo 
electróxeno insonorizado e illado, o que lle daba total autonomía. Todo o sistema 
estaba integrado e acondicionado no interior dun vehículo de 3,5 toneladas de peso 
máximo. As zonas do interior terán aire acondicionado e sistema de comunicación 
GSM.

O venres, día 2 de outubro, Televisión de Galicia foi distinguida en París, especial-
mente pola súa programación infantil xuvenil no Xabarin Club, dirixido por Suso 
Iglesias. A TVG recibiu o premio internacional Televisión Xove, para o que foran 
seleccionadas tamén a SVT, de Suecia; TEO, do Canadá e TV Cultura, do Brasil. Este 
galardón foille concedido á canle autonómica galega durante a gala do remate dos 
“15 Reencontros Internacionais do Audiovisual Científico e da 15 Conferencia Inter-
nacional Científica e Audiovisual”, que se celebraron en París ó longo da semana que 
comezara o luns 28 de setembro. 

Servizos Informativos

Desde o punto de vista dos Servizos Informativos da TVG, o ano 1998 comezou coa 
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atención especial a tres acontecementos importantes aínda que de distinta natureza: 
o día 13 de xaneiro unha plataforma Discoverer Enterprise en construción en Fene 
bateu contra a Ponte das Pías nunha noite de temporal e cortou esta importante vía 
de comunicación. TVG informou ese martes, durante máis de trece horas en directo 
sobre o accidente, con gran seguimento dos espectadores tanto no conxunto da súa 
programación especial coma nos telexornais de información galega. O outro foco de 
atención para os Informativos da TVG neste mes, foi a viaxe do Papa Xoán Paulo II a 
Cubo entre o 21 e o 26. Por último, o día 30, con informativos especiais polo asasi-
nato do concelleiro do PP Alberto Jiménez Becerril e a súa dona, en Sevilla.

Desde o martes, 3 de febreiro, o programa Reporteiros pasa a ser dirixido e pre-
sentado por Encina Ramos, quen antes editaba e presentaba o Telexornal Noite. 
Tamén pasará a estar baixo a súa responsabilidade o espazo O Semanal

Na fin de semana do 21 e 22 de febreiro, os Servizos Informativos da TVG dedi-
caron atención especial ó nomeamento de cardeal a quen for arcebispo de Santiago 
Antonio María Rouco Varela e nestas datas era arcebispo de Madrid. O sábado 21, 
ofreceuse en directo desde o Vaticano, a partir das 12.00 horas, o Consistorio ordina-
rio público no que o Papa Xoán Paulo II nomeou vinte novos cardinais. A cerimonia 
foi comentada por Xosé Isorna e polo xornalista Xosé Manuel Maseda. O domin-
go, día 22, dentro do informativo Telexornal 1ª Hora realizáronse conexións en 
directo coa Basílica de San Pedro, onde se celebrou unha solemne misa pontifical, 
presidida por Xoán Paulo II e, na que se lles entregou ós novos purpurados o anel 
cardinalicio.

TVG desprazou ó Vaticano un equipo, co xornalista Xesús Fontenla á fronte, que 
seguiu de preto todo o ambiente desta cerimonia e informou, nos distintos “Telexor-
nais” dos últimos acontecementos relacionados con este evento. Ademais, preparou 
un “Especial Informativo”, que foi emitido semana seguinte, para tratar amplamente 
o acontecemento, así coma os prolegómenos e outras cuestións relacionadas co mes-
mo.
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Novos espazos

Galicia Directo: Desde o luns, 2 de marzo, os Servizos Informativos inician unha 
nova etapa coa posta en marcha deste espazo, no que se apostaba por unha informa-
ción local, próxima ós cidadáns, na mesma liña do Telexornal Galicia, que conta-
ba cunha boa acollida por parte da audiencia. Este informativo emitíase, de luns a 
venres, a partir das 20.00 horas, presentado por Ana Rodríguez, con Antón Galocha 
como responsable e Mª Xosé Pazo na edición.

Galicia Directo dividíase en dous grandes apartados: unha primeira metade na 
que se ofrecía información xeral para toda Galicia, principalmente de carácter social 
e cultural; e unha segunda na que se ofrecían as desconexións locais por zonas, con 
información diferenciada e específica de cada unha das comarcas: A Coruña-Ferrol, 
presentadas por Manuel Costoya e Mariola Pedreira; Santiago, pola propia Ana Ro-
dríguez; Lugo, por Margot Montero; Ourense con Mónica Vidal; e por Vigo-Ponteve-
dra con Ana Pérez Veiga e Belén Souto.

Bos Días Galicia: Días máis tarde, o 16 de marzo, comeza a emisión dun novo 
formato de Informativos, de luns a venres, a partir das 8.00 horas ata as 10.00 horas, 
que incluía a información xerada en Galicia, España e no resto do mundo durante a 
madrugada e últimas horas da noite anterior. A partir das 09.30 horas, emitíase o xa 
existente espazo A Entrevista, presentada por Tino Santiago. A continuación, pe-
chando a cita informativa de primeira hora, os espazos Formación Profesional e 
Emprego. O novo formato estaba presentado por Irene Lamas, Belén Souto e Tino 
Santiago, coa dirección de Xesús Fontenla. 

Galicia camiño do euro: O 27 de abril, TVG iniciou unha serie de programas 
que, baixo este título, informaba sobre as vantaxes e desvantaxes da moeda única, 
coa exposición de tódalas opinións, ó tempo que dará a coñecer ós espectadores as 
institucións europeas.Incluían unha entrevista cos líderes políticos galegos. O pro-
grama, dirixido e presentado por Concepción Boo, emitiu arredor das 00.20 horas, 
só ata o luns, 4 de maio. 
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Programas de 1998

No conxunto dos programas da TVG deste ano, a principal novidade do inicio é a 
substitución do popular presentador Xosé Manuel Piñeiro, Superpiñeiro, nos dous 
programas que presentaba o ano anterior. Desde o 6 de xaneiro, Supermartes 
pasa a ser presentado por Emilio Guillín, procedente da televisión local Radio Te-
levisión Compostela, da empresa CTV que producía para TVG este programa. Na 
semana seguinte de programa, 20 de xaneiro, tamén actuará como presentadora 
Nelly Fernández. Esta substitución durou ata o martes 24 de febreiro, día no que 
Superpiñeiro volve a presentar Supermartes, agora acompañado tamén por Nelly 
Fernández.

Desde o día 16 de xaneiro, tamén fora substituído Xosé Manuel Piñeiro na presen-
tación de O Téquele Téquele, espazo que pasaba a ser presentado a partir desta 
data por Ana Vilagrasa e Paco Lodeiro. Neste caso, trala volta de Piñeiro, seguiron 
presentando o espazo ata xuño.

O martes 9 de xuño comeza una nova etapa de O Téquele Téquele, coa volta de 
Xosé Manuel Piñeiro (Superpiñeiro) á presentación, igual que nas orixes. Así, O Té-
quele continuou sendo un programa itinerante, que viaxaba por diversos concellos 
de toda Galicia coa diferenza, con respecto a etapas anteriores, de neste caso facía 
unha selección das mellores voces que viñan participando ó longo de case un ano de 
emisión, ata chegar a unha gran final.

Os programas de nova incorporación do ano 1998, relátanse de seguido: 

Tardes con Ana: A mediados de marzo, o día luns 16, estrease o programa, un 
“talk show” presentado por Ana Kiro na sobremesa, entre ás 15,30 e as 17,30 horas, 
de luns a venres. Era un formato con moito ritmo no que os testemuños persoais de 
convidados no plató aportaban diferentes experiencias da súa vida. O público presen-
te no plató tiña oportunidade de tomar parte no desenvolvemento de cada programa 
e exercer un papel activo. Ana Kiro, que xa presentara na TVG o espazo Toda unha 
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vida, combinaba tamén aquí o seu papel de presentadora e cantante. 

Todos a Bordo: o luns 18 de maio comeza a emisión deste novo concurso cultu-
ral nun escenario con ambiente plenamente mariñeiro. Baseaba a súa estrutura no 
mecanismo de preguntas e respostas. En cada edición, participarán dous concursan-
tes con presentación de Pilar García Rego. Cada edición do concurso era coma unha 
travesía en barco, na que os concursantes exercían de mariñeiros e a presentadora de 
capitana. Co argumento marítimo de fondo, o concurso incluía probas relacionadas 
coa ecoloxía, a ciencia, aventuras e deportes.

Empresas Galegas do 2000: Serie de documentais sobre as empresas galegas que 
comezou a emitirse o luns 18 de maio de 1998, dentro do magacín Cada día. Na 
temporada seguinte a partir do luns 28 de setembro deste ano, xa se emite como un 
microespazo propio, preto das dez da mañá. Era produción feita en colaboración coa 
Consellería de Industria e Comercio da Xunta de Galicia, que tiña como obxectivo 
amosar a tarefa produtiva e creativa dos empresarios galegos. A serie constaba de 
trinta capítulos de case 10 minutos cada un. Foi presentada á prensa o día 4 de maio 
na Capela do Hostal do Reis Católicos.

Apaga a luz: o xoves 21 de maio estreouse unha serie de relatos da Literatura po-
pular galega que recuperaba a tradición oral dos contacontos. A serie estaba condu-
cida polo dúo cómico Mofa e Befa, que eran os encargados de dar paso ós diferentes 
apartados do programa. Entre os contadores de contos que interviron estaban Quico 
Cadaval, Paula Carballeira, Cándido Pazó, Xosé Manuel Olveira “Pico”, Xosé Lois 
Bernal, Santi Prego e Xabier Docampo; mentres que entre os grupos musicais están 
Berrogüetto, Leilía, Uxía, Chouteira, Cempés ou a Orquestra Valdeorras.

Vivi-lo mar: un novo programa especializado no sector pesqueiro que se estrea o sá-
bado 20 de xuño. Dirixido e presentado polo xornalista Alberto Vázquez, contaba 
tamén coa redactora Raquel Lema e o realizador Jorge Malvar. O equipo de Vivi-lo 
mar ofreceu espectaculares imaxes submarinas que realizou o equipo de filmación.
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Con Luz Propia: A partir das 22.15 horas do domingo, día 21 de xuño, comeza 
este novo programa presentado por Teté Delgado, para amosa-la cara oculta das 
grandes estrelas do espectáculo. Cada programa abordaba un tema monográfico no 
que, ademais de ofrecer as mellores actuacións, desvelábanse algúns segredos dos 
famosos. Nalgún caso foron eles mesmos quen os descubrían e, noutros, coñecíanse 
a través de personaxes galegos que compartiron vivencias coas estrelas, pero sempre 
cunha grande dose de humor. Na primeira entrega tivo como protagonistas a Julio 
Iglesias, a cubana Gloria Estefan, a Antonio Machín e ó mítico grupo The Beatles. 

Tardes de Verán: O día 20 de xullo estrease este magazín, un formato típico de 
verán lixeiro e variado en contidos, para emisión de luns a venres, en directo. Presen-
tado pola actriz galega María Bouzas e dirixido por Montse Palacín, o programa rea-
lízase nunha carpa situada nas propias instalacións da TVG en San Marcos e contaba 
coa asistencia de público. O formato estaba composto por espazos fixos como músi-
ca en directo das mellores orquestras galegas; concursos e a gastronomía do “chef 
Rivera”. Outras seccións eran do corazón, moda, entrevistas, debates, esoterismo, 
actuacións de humor e teatro. Tardes de verán contaba diariamente cun equipo de 
colaboradores que interviñan en breves debates tralo repaso das novas do día.

A gala tradicional do 24 de xullo, emitiuse esta ano desde as instalacións do Mul-
tiusos do Sar, en Santiago de Compostela, coa interrupción para conectar tamén en 
directo coa Praza do Obradoiro no momento do espectáculo de Os Fogos do Apósto-
lo. Esta gala, presentada por Xosé Ramón Gayoso, centrouse de forma exclusiva na 
música galega, coa intervención de Juan Pardo, Ana Kiro, Leilía ou Susana Seivane, 
ademais de Milladoiro, Marta Sánchez, Amistades Peligrosas, Xeque Mate, Montse 
e Luis Queimada, Xosé Manuel Piñeiro, Xil Ríos, María Montana, Láser, Rumbadei-
ra, Astarot, Agrupación Folclórica O Castelo, Muxicas, Toxos e Frores e Faragullas. 
Completando a oferta musical da noite, a presencia da Orquestra Valdeorras e da 
Real Banda de Gaitas de Ourense.

Mar a Mar: Aínda que se trata dunha nova versión do programa que se emitiu por 
primeira vez en 1991, as características especiais fan que deba considerarse como un 
novo espazo. Así, xusto no mesmo día que remataba o mes de xullo, o venres 31, 
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comeza a nova edición do musical, pero agora desde a Estación Marítima de Vigo, 
presentado por Patricia Pérez e Tacho González. Como escenario ou fondo de imaxes 
contaba cun remolcador nas augas do porto, con iluminación e efectos especiais, e 
cunha cámara instalada no Hotel Bahía para ofrecer imaxes xerais do conxunto do 
peirao de Vigo. Para a realización deste programa a TVG contou cun equipo de 80 
persoas. Na parte técnica, foi salientable a unidade móbil con 11 cámaras, un escena-
rio de 250 metros cadrados, 600.000 watios de iluminación e 15.000 de son. Dirixi-
do por Manuel Abad e con Hilario Pino na produción. Foi unha serie de 7 programas 
que remataron o venres 18 de setembro, datas nas que substituíu a Luar ata a 
nova temporada.

Programación da temporada 98-99

A programación da temporada 98-99 comezou con poucas novidades en canto nú-
mero, pero con varias renovacións como Luar, e se anunciaban xa éxitos de futuro 
como Mareas Vivas, ou o regreso dun presentadores tan histórico na TVG como 
Xosé Luís Blanco Campaña. 

O venres, 25 de setembro, comezou unha nova etapa de Luar. Xosé Ramón Gayoso 
reaparecía na presentación do programa acompañado por Sonia López, Miss Galicia 
deste ano, seleccionada no casting de Luar da Solidariedade, como quedou indicado 
máis atrás. Continuaron personaxes como Socorrito e o Carteiro, o apartado de 
investigación folclórica que presentaba Mercedes Peón. 

Veciños: A partir do venres, 30 de outubro, o presentador Xosé Ramón Gayoso, 
asume unha nova tarefa con este espazo para a media tarde deste día. Era un progra-
ma emitido en directo desde o plató 300 de San Marcos, cunha escenografía de salón 
de fogar, tiña por obxectivo aproveitar a presenza dos artistas que horas máis tarde 
actuarían en Luar. Durante dúas horas, entre as 18.00 e 20.00, Gayoso conversaba 
de forma distendida cos seus invitados, entre os que tamén se contaban persoeiros 
salientables de Galicia ou personaxes de programas da TVG. A partir do venres 18 de 
decembro, deixou de denominarse Veciños para integrarse como unha primeira 
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parte de Luar.

Educar hoxe: Novo programa que comezou o día 3 de outubro, dedicado ó siste-
ma educativo galego e a tódolos sectores sociais implicados no sector, presentado por 
Belén Romero. O espazo comparte as experiencias dos rapaces, pais e mestres no do 
curso escolar. Na “Experiencias no aula”, analiza o sistema educativo en aplicacións 
concretas, por exemplo, a compatiblidade de educación física con materiais alterna-
tivos. 

A noite en Blanco: Desde o xoves 5 de novembro comeza á volta á TVG de 
Xosé Luís Blanco Campaña cun formato habitual neste presentador: un show sobre 
Galicia, un espectáculo baseado na xente e na música galega, e no humor e nos perso-
naxes máis curiosos deste país. Blanco Campaña presentaba e interviña nas distintas 
seccións do programa. A Crónica Cardíaca facía un repaso semanal á crónica rosa 
dos famosos, prestando especial atención á sociedade galega; País, país amosaba as 
iniciativas de maior novidade e os personaxes máis insólitos; Canta e non pares 
recuperaba a música tradicional; En Blanco e Negro era un concurso onde tamén 
se buscaba a participación do público desde a súa casa; Recortos exhibía as últimas 
creacións audiovisuais; Dí que sí, di que non era un debate sobre cuestións cotiás; 
e “As claves” relataba en clave de humor as anécdotas semanais.

A noite en Blanco era un programa producido por CTV no plató 1000 para a Te-
levisión de Galicia, realizado por Chema Fernández, tivo como directores a Andrés 
Mahía e Xosé Arias. Estivo en antena semanalmente ata finais de 1999.

O mércores, 16 de decembro comezaba a nova andaina do programa Galegui-
dade, o espazo da Televisión de Galicia dedicado á realidade da emigración galega 
e que dirixía desde os seus inicios, Luis Menéndez. Nesta nova etapa cambiaba de 
presentadores: Victoria Rodríguez e Pemón Bouzas, que continuaron coa dinámica 
de procurar encontro dos emigrantes cos seus familiares e amigos que permanecían 
en Galicia. O programa reaparecía tamén cun decorado totalmente renovado para se-
guir ofrecendo as historias da emigración galega, xunto a imaxes, tradicións, músicas 
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e danzas que identifican a Galicia e ás nacións de alén mar.

Informativos 98-99

Nesta nova programación que pode considerarse como a definitiva logo do cambio do 
equipo directivo, os espazos informativos ocupaban gran parte das horas de emisión, 
tal como se pode ver no seguinte esquema, no que se rexistraban pequenas modifica-
cións ou cambios de ubicación ó longo dos meses de emisión.

Semana: 
07.00 Bos Días Galicia. Espazo informativo, presentado por Marga 
Pazos 
 Incluía: A Entrevista. Presentada por Tino Santiago 
09.30 Empresas Galegas do 2000 
09.40 Formación Profesional 
09.45 Emprego. Presentaba Carmen Pérez 
13.00 Telexornal Galicia - A Revista.  
 (Incluía: O Agro e Locais-Desconexións).  
 Presentou unha época Xulia Campo e outra Begoña Fontenla. 
14.00 Telexornal Galicia  
 (Incluía: A Saúde). Presentaba Anxo Quintela e Irene Lamas 
14.30 Telexornal Mediodía. Presentaba Rosa Vilas 
15.15 Deportes Mediodía. Presentaba Alfonso Hermida 
15.40 O Tempo. Presentaba Helena Pemán 
19.55 Galicia Directo. Presentaba Mónica Vidal.  
20.15  Informativos locais (desconexións) 
20.30 Telexornal Serán. Presentaba Helena Soto 
21.05 Deportes Serán 
21.30 O Tempo 
00.35 Telexornal Noite 
00.50 Deportes Noite 
01.10 O Tempo 
03.15 Esto é noticia. (rep) Presentaba Dolores Bouzón. Dirixía Pilar 
Comesaña.  
03.45 Formación Profesional (rep) 
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03.50 Emprego (rep)

Fins de semana 
11.25 Empresas Galegas do 2000 
11.30 Vivi-lo Mar. Dirixía Alberto Vázquez.  
13.00 Todo Motor. Dirixía e presenta Xoán Ares 
13.20 O Semanal. Dirixía e Presentaba Encina Ramos 
14.00 Informativos Locais (Desconexións Territoriais) 
14.30 Telexornal Mediodía. Presentaba Manuel Torrente ou Teresa 
Castelo. 
15.10 Deportes Mediodía. Presentaba Sergio Delpont 
15.30 O Tempo 
15.40 Esto é Noticia. Presentaba Dolores Bouzón. Dirixe Pilar Come-
saña 
17.50 A Xornada en Xogo. Programa deportivo presentado por Terio 
Carrera.  
 Inclúe: 
18.30 Fútbol 2ª:  
20.30 Telexornal Serán. Presentaba Manuel Torrente ou Teresa Cas-
telo 
20.55 O Tempo 
04.45 O Semanal (Rep.) 
05.15 Fútbol 2ª División. (Rep.)

Espazos diferentes no Domingo: 
10.00 Adianto Informativo 
11.30 Telexornal Primeira Hora. Presentaba Xavier Lama 
11.25 Parlamento. Dirixía e presentaba Xosé Manuel Vega. 
12.00 Fora de Xogo. Dirixía e presentaba Tomás Alonso 
13.55 Labranza. presentaba Anxo Vázquez ou Manuel Cruz 
18.00 En Xogo. Programa deportivo presentado por Alfonso Hermida 
20.30 En Xogo Goles. Presentado Alfonso Hermida 
01.00 Reporteiros. Dirixía e presentaba Francisco López Iglesias 
02.45 Esto é Noticia (Rep.) 
03.15 Galicia Enteira (Rep.) 
05.00 Labranza (Rep.) 
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05.30 Vivi-lo Mar (Rep.) 
06.00 Reporteiros (Rep.) 
06.30 Fora de Xogo (Rep.)

Juan Pardo presentador de Noiteboa

O ano 1998 remata cos espazos habituais de galas de noiteboa e noitevella, xunto coa 
emisión das mensaxes do Rei e do presidente da Xunta. 

Como novidade deste ano, salienta a función de Juan Pardo como presentador do 
programa Boa Noite, Noiteboa, desde as 21,20 ata as 24,00 horas do día 24, un 
gran musical que se caracterizou pola orixinalidade e as numerosas situacións có-
micas: Un dos fitos medievais nos que se sustenta a historia xacobea, o santuario 
do Cebreiro e o misterio do Santo Grial, serviu de marco para a escenificación dos 
“sketch” que protagonizou un Juan Pardo caracterizado de vello peregrino, ó carón 
doutros artistas galegos e de fóra, como Xosé Manuel Piñeiro, Teté Delgado ou Pepe 
Carabias. As escenas cómicas do musical intercaláronse coas actuacións no plató de 
“Dona Dana”, onde ademais do despregue artístico de Juan Pardo estiveron outros 
intérpretes de primeira fila como Ella baila sola, o gaiteiro Budiño, Sergio Dalma, No 
me pises que llevo chanclas, Sabela, Clara Montes e Mar, entre outros.

Na noite do día 31 de decembro, o Especial Fin de Ano 1998, presentado por Xosé 
Ramón Gayoso. Como sempre incluía ás 24.00 as Badaladas de Fin de Ano, coa 
narración en directo de Moncho Lemos

Resultados de 1998

Os gastos de explotación deste ano 1998 incrementáronse nun 10 por cento con res-
pecto ó ano anterior alcanzado a cifra de 12.630 millóns de pesetas, que proporcio-
naron uns ingresos por publicidade e venda de dereitos de 3.380 millóns de pesetas, 
cifra que supón case o 27 por cento dos gastos totais de explotación.
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En canto a audiencia, 1998 mantivo a continuidade cos resultados do ano anterior, 
cunha lixeira diminución de apenas catro décimas, pero cuns niveis do verán moi 
elevados, semellante ós conseguidos no 90 e 91. 

Pode apreciarse no gráfico como existe unha diferenza moi acusada de audiencias no 
mes de xaneiro, pero acaban converxendo os datos en decembro en torno o 18 por 
cento: 

Grella de 24 horas no primeiro ano de implantación

A grella de programación de finais de 1998, primeiro ano con emisión continua 24 
horas, amosa claramente unha elevada porcentaxe de produción propia, sinalada 
toda en color máis escuro, o que tamén hai que engadir gran parte dos espazos infan-
tís nos que se intercalan producións propia se alleas. 



Capítulo 7 315

25 anos de Televisión de Galicia

hora luns martes mércores xoves venres sábado domingo
07.00

Bos días Galicia Xabarin 
Club 

Fin de 
Semana

Xabarín 
Club

08.30
09.00 A entrevista
09.30 Formación Profesional e Emprego  Empresas Galegas
10.00

Primeira sesión cine

A sentinela
10.30 Preescolar Santa Misa
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Non se especifican aquí as repeticións ou redifusións de espazos nas horas da ma-
drugada porque o importante é constatar que todas esas horas estaban ocupadas con 
produción propia emitidas desde o control de TVG. E nesta franca emitíanse os pro-
gramas de mais duración que eran susceptibles de seren emitidos por segunda vez. 

En todo caso, nestes primeiros meses, o avance imporante era o mantemento da emi-
sión máis cós propios programas que se emitían a esas horas. Co paso do tempo esta 
franxa xa tería contidos más específicos. Nos meses seguintes iríase consolidando a 
emisión de unha ou dúas películas de cine en horas de madrugada.

1999. Fenómeno Mareas Vivas

O ano 1999 foi Ano Santo e polo tanto un novo Ano Xacobeo con grandes espectácu-
los de verán transmitidos por TVG, pero o acontecemento máis importante, desde o 
punto de vista de contidos e de éxitos de Televisión de Galicia, foi a estrea da serie 
Mareas Vivas por éxito de audiencia maior do agardado, así como polo impacto e 
recoñecemento social acadado. 

O luns, 11 de xaneiro de 1999, ás 21.30 horas, TVG estreou Mareas Vivas, unha 
produción de 39 episodios, ambientada na ficticia vila mariñeira de Portozás. Era a 
terceira serie de ficción da canle autonómica galega, despois de “Pratos Combinados” 
e “A Familia Pita”. Esta nova produción da TVG presentaba como principal novidade 
a inclusión de escenas en exteriores, para o que o equipo da serie se trasladou á vila 
mariñeira de Laxe, onde os preparativos e gravación da mesma provocaron gran ex-
pectación entre os habitantes da vila, que nalgúns casos mesmo chegaron a participar 
como extras de Mareas Vivas.

A serie foi dirixida por Antón Reixa e interpretada, nos seus principais papeis, por 
Luis Tosar, Isabel Blanco, Sonia Castelo, Manuel Lourenzo, Miguel de Lira, Carlos 
Blanco, Mela Casal, Luís Castro, Manuel Oliveira “Pico” e Rebeca Montero, entre 
outros.Como debutantes, Mareas Vivas promocionou a Joaquín Caamaño e María 
Louro, así como os nenos Patricia Fernández e Santiago Romay, todos escollidos des-
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pois dun minucioso proceso de “casting” en A Coruña.

Mareas Vivas acadou dende o comezo da súa emisión, unha moi boa aceptación por 
parte do público de TVG, superando nalgunha emisión unha cota de mercado do 40 
%. Incluso nas reposicións que se emitiron durante o verán, o público seguiu respon-
dendo de xeito moi positivo. O formato tamén foi emitido en castelán noutras televi-
sións autonómicas, pero non tivo tanta acollida social somo en Galicia.

Neste comezo de 1999 tamén foi salientable, a sinatura o 29 de xaneiro, dun con-
trato con Eutelsat polo que se regularizaron as emisións para Europa, vía satélite, da 
canle pública Galicia TV, que xa viña emitindo en fase de probas para Europa dende 
primeiros de decembro do ano pasado. O contrato ten vixencia ata o 31 de decembro 
do ano 2000, prorrogable por calquera das partes por períodos dun ano, e ten por 
obxecto autorizar á TVG o transpondedor 69H do satélite HOT BIRD 2 de televisión 
dixital para as súas emisións en Europa de xeito ininterrompido durante as 24 horas 
do día.

O luns, día 18 de xaneiro, Televisión de Galicia comezou a emitir a súa nova imaxe 
corporativa, que pretendía dar un aire de modernidade e uniformidade ás emisións. 
A nova imaxe afectaba ás transicións entre programas, cortiniñas para dar paso ós 
bloques de publicidade ou presentación das autopromocións. O deseño desta imaxe 
foi realizado por unha empresa allea, adaptada posteriormente polo equipo de gra-
fismo e realización da propia TVG para plasma-lo resultado en pantalla. Esta nova 
imaxe foise incorporando a outros ámbitos como o rotulado das unidades móbiles, o 
papel oficial, sobres e outros distintivos da empresa.

Novidades na programación durante 1999

Amais da xa indicada estrea de Mareas Vivas e a súa repercusión social, Televisión de 
Galicia non levou a cabo novos grandes programas, centrando a gran actividade nos 
espectáculos musicais do Xacobeo 99, celebrados ó longo do verán. 



Capítulo 7318

25 anos de Televisión de Galicia

Desde o día 1 de maio, Televisión de Galicia puxo en marcha a iniciativa de emitir 
películas sen interrupcións pro cortes publicitarios, seguindo unha iniciativa posta en 
marcha por TV3. Esta modalidade comezou o sábado 2 de maio coa longametraxe 
en “Despedida de Soltero”, xusto despois da emisión de fútbol, sen ningún corte.

A data do 17 de maio foi a elixida por TVG para estrear o telefilme de animación 
propia Os vixilantes do Camino. Como anticipo da serie comezaría a emitirse no 
outono seguinte, da que tamén xa fora presentada, durante ano anterior, o capítulo 
piloto en diversos foros nacionais e internacionais, coma o Mercado Internacional 
de Cinema de Cannes (MIPCOM JUNIOR 98), en MADRIDIMAGEN 98 (Círculo de 
Bellas Artes de Madrid) ou na 32ª edición dos Encontros Internacionais de Cinema 
de Sorrento (Italia). 

Os vixilantes do Camino estivo elaborándose durante máis de 12 meses por un 
equipo integrado por 50 persoas. Ambientada no Camiño de Santiago, estaba prota-
gonizada polo personaxe infantil máis coñecido do momento: Xabarín, mascota do 
club infantil da TVG “Xabarín Club”, e en galego.

A partir do 18 de xuño levouse a cabo a emisión en directo desde Monforte de Le-
mos, do primeiro espectáculo audiovisual do programa de concertos e galas xaco-
beas. Baixo o título de Camiñantes de Galicia, ofrecía unha gala nun escenario 
con efectos especiais e fogos artificiais. A montaxe do espectáculo comprendía unha 
serie de escenificacións e de vídeos cos que Juan Pardo e as actrices galegas Mela Ca-
sal e Gloria Ferreiro daba forma á idea do Camiño. 

Informativos

En Informativos, o ano comezou co cambio de nomes dalgúns dos seus espazos. Real-
mente se trataba dunha necesaria simplificación dos nomes. Tódolos Telexornais 
chamaranse así sen facer relación á hora de emisión. Desaparecen tamén as referen-
cia a Galicia nos nomes. Estas modificacións figuran a partir do día 21 de xaneiro nas 
notas oficiais á prensa:
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Nome anterior Cambio a nome actual
07.00 Bos Días Galicia Bos Días
13.00 Telexornal Galicia - A Revista (Inclúe: O 

Agro)
A Revista (Inclúe: O Agro)

13.15 Informativos Locais (Desconexións) Informativo local
14.00 Telexornal Galicia (Inclúe: A Saúde) Galicia Noticias (Inclúe: A Saúde)
14.30 Telexornal Mediodía Telexornal
20.15 Informativos Locais (Desconexións) Informativo local
20.30 Telexornal Serán Telexornal
02.30 Telexornal Noite Telexornal

Na época estival, e con formato propio deste tempo, o domingo 4 de xullo estrease 
o programa informativo A Revista Fin de Semana, presentado por Victoria Ro-
dríguez e dirixido por Francisco López Iglesias. Este programa, que se realizaba en 
directo tódolos domingos, tiña contidos relacionados co último Ano Xacobeo do Mi-
lenio. Polo programa pasaron diversos convidados, tanto anónimos con historias cu-
riosas coma personaxes populares que visitaban Compostela. No primeiro programa 
estiveron os escritores galegos Marilar Aleixandre e Xabier P. Docampo, que fixeron 
o Camiño de Santiago e viñan de publicar, xunto a outros oito escritores galegos, o 
libro “Imos Xuntos Camiñar”, no que recollían nove relatos baseados no Camiño de 
Santiago.

Programas

Tequeleshow: O día 24 de xaneiro comeza a emisión regular do espazo herdeiro 
de O Téquele Téquele. O primeiro programa fora emitido na noite de ano vello, 
pero a partir da devandita data pasaba ós domingos en horario de noite. Este espazo, 
presentado por Xosé Manuel Piñeiro, presentábase cun formato modificado: a intro-
dución de bailes de salón, previa selección das mellores parellas galegas, sen esque-
cer a sección de karaoke. As parellas bailaban nun plató que reproducía un salón de 
baile, contando en cada edición coa actuación dun convidado famoso. Con Superpi-
ñeiro, a cantante galega Sabela facía unha pequena introdución de cada modalidade 
de baile. Un xurado puntuaba ós concursantes na proba de baile. este xurado esta-
ba composto polas presentadoras Dolores Bouzón e Iolanda Vázquez, e polo Míster 
Galicia daquela temporada, Alexandre Espada. Outras seccións eran o karaoke e as 
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actuacións da Orquestra Olé, que se converteron en habituais do programa.

Entre a Terra e a Lúa: O día 13 de marzo, estrease un novo programa dos Servi-
zos Informativos da Televisión de Galicia, dirixido e presentado pola xornalista María 
Xosé Arrojo, no que a actualidade cultural de cada semana era protagonista. O novo 
espazo, de periodicidade semanal, buscaba un continuo intercambio de información 
co espectador para o que contaba ademais cun tratamento innovador canto a imaxe e 
contidos se refire. Dividido en catro apartados, o programa ofrecía cada semana unha 
reportaxe sobre a última cuestión cultural de actualidade, unha entrevista cun desta-
cado persoeiro do amplo abano cultural; un percorrido polas rotas máis salientables 
da nosa xeografía e unha completa axenda cultural. 

No primeiro programa, Entre a Terra e a Lúa ofreceu unha reportaxe sobre a Do-
mus, a “casa do home” coruñesa; contou co testemuño do único Nobel galego: Camilo 
José Cela; e ofreceu a historia do Ballet Galego Rei de Viana, que cumpría nesas data 
xustamente 50 anos.

O Miño, Pai de Ríos: O 3 de abril, estrease esta nova serie documental. Desde o 
seu nacemento ata que se abraza do océano, o Miño decorre incansable polo corazón 
de Galicia, e constitúese como o río europeo que posúe maior diversidade de espe-
cies. Era unha produción dirixida por Ramón Allegue Martínez.  

Chambo: No mes de maio. desde o mesmo día 1, ponse en pantalla un novo pro-
grama xuvenil cunha duración de 60 minutos, para a sobremesa dos sábados. Era un 
espazo dirixido e realizado por Xaime Fandiño co debut da xoven presentadora Belen 
Regueira. Este novo programa tiña como fío conductor a música, pero que daba cabi-
da a numerosas seccións, nun ton diáfano e sempre, con moito humor e dinamismo. 

Na súa primeira emisión, Belen Regueira entrevistou ó futbolista galego máis de 
moda e de plena actualidade, o xogador do Celta, Michel Salgado. Na sección musi-
cal, interviron Ismael Serrano e dous grupos vigueses que xa contaban con discos edi-
tados, Los Piratas e Estereocéano, grupo de rock electrónico, así como ós composte-
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láns Embriones, que naquelas datas xa editaran unha maqueta. Pero tamén dedicaba 
un tempo a reportaxes. Chambo emitiu no seu primeiro programa reportaxes sobre 
“as comidas dos estudantes” e sobre o “fenómeno da música electrónica”. Por outra 
parte dispoñía dunha cámara onde a xente das rúas podía expresar, dedicar ou pedir 
calquera cousa que desexase. Na primeira ocasión a cámara estivo situada no Centro 
Comercial As Camelias de Vigo.

Facer memoria: O día das Letras Galegas de 1999, 17 de maio, dedicado nesta 
ocasión a Roberto Blanco Torres, estreouse este programa creado para recupera-la 
memoria das pequenas e grandes historias da vida local. Dirixido por Elvira Vare-
la, o programa rescataba a información que transmiten vellas fotos, documentos e 
a propia memoria oral, facéndose eco das iniciativas veciñais, escolares, editoriais e 
outras, que recompilaron esta serie de datos tan valiosos para o patrimonio colectivo 
da Galicia do pasado século. Facía unha lembranza de diversos micromundos galegos 
a través de 60 reportaxes que nun principio foran elaboradas con moita anteriorida-
de para unha sección do Telexornal Galicia, que foron agrupados nunha serie de 13 
programas.

Un Mundo incrible: A partir do día 21 de xuño, as tardes da TVG contaron con 
este novo programa para o entretemento, unha viaxe visual polos feitos máis curio-
sos e sorprendentes que se producían en calquera recuncho do mundo. Era unha 
recompilación dos vídeos máis sorprendentes que estaban no mercado, presentado 
por Pemón Bouzas. Estaba realizado por Xaime Fandiño e fora anunciado para a pro-
gramación do 98, sen embargo, quedou reservado para o verán deste ano.

Descúbreme: O sábado 26 de xuño, comezou a emisión desta serie documental 
que facía un percorrido turístico por Galicia cada semana. Foron 4 capítulos, nos que 
se ofrecía a visión dunha zona de cada unha das provincias galegas. Desde as comar-
cas máis costeiras coma A Costa da Morte e A Mariña Lucense ata o interior coma O 
Salnés e A Ribeira Sacra. Unha produción de “Adivina Producciones” para TVG.

Que foi de… En pleno verán, a partir do xoves, 1 de xullo, desde preto das 22.00 
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horas, ponse en antena un espazo presentado por Fidel Fernán, que daba o prota-
gonismo a personaxes que foron populares hai algúns anos, e dos que non se sabía 
nada ultimamente. Para iniciar esta serie de programas contouse co cantante Manolo 
Otero, que tivo un enorme éxito nos anos 70, e que regresaba a España desde Brasil, 
o seu lugar habitual de residencia. Manolo Otero contou os seus novos proxectos e 
cantou algúns dos seus éxitos. Outro personaxe do primeiro programa foi Eleuterio 
Sánchez “El Lute”, que pasou de se-lo máis buscado pola policía a converterse en 
lenda despois do éxito da película sobre a súa historia, e que desde aquela era un re-
putado avogado en Sevilla. 

Que foi de… tamén se anunciara en setembro como unha novidade para a progra-
mación de outubro de 1998, pero quedou retrasada ata o verán seguinte. Estaba di-
rixido por Santiago Romero e Xaquín Pedrido.

Xeografía galega: O domingo 17 de xullo comezou a emisión desta serie docu-
mental realizada polo profesor Río Barja, froito dun convenio asinado por TVG e o 
consello da Cultura Galega. A serie documental fora presentado publicamente o 20 
de maio anterior polo presidente do consello Carlos Casares y polos responsables 
da TVG. Máis de vinte mil quilómetros percorreu o equipo da serie para cubri-la co-
munidade galega. O documental, de 13 capítulos, é un percorrido xeográfico, desde o 
estudio multidisciplinar, polos milleiros de paisaxes tan distintas que hai en Galicia, 
pero cunha unidade xeográfica de fenómenos físicos e humanos que fan dela unha 
rexión natural perfecta, “das que hai moi poucas en Europa”, segundo o director da 
serie.

Programas da Temporada 99-2000

O primeiro dos programas da temporada 1999-2000, que podía considerarse de 
cambio de milenio, comezou o 6 de outubro e foi precisamente o denominado Mi-
lenium. 

Milenium: era un novo formato de Carlos Luís Rodríguez. Un espazo de reflexión 
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e análise que consistía nunha entrevista a un personaxe de dimensión internacional, 
e nun debate posterior, precedido dun vídeo documental, no que participaban dúas 
relevantes personalidades galegas. Na primeira emisión participou Javier Solana, ex 
secretario da OTAN e responsable de exteriores da Unión europea. No debate deste 
primeiro programa participaron o almirante na reserva activa Gabriel Portal Antón, 
un militar ferrolán que tivo responsabilidades de mando na OTAN, e o catedrático de 
Historia, Ramón Villares.

No programa foron entrevistados personaxes como o líder da Revolución dos Cara-
veis, Otelo Saraiva de Carvalho, nun espazo sobre os movementos revolucionarios 
deste século e as probables convulsións sociais no futuro inmediato; Fernando Arra-
bal, sobre os medos da fin do milenio; o economista Guillermo de la Dehesa; Peter 
Eisenman, arquitecto; Juan Fernández Armesto, presidente da Comisión Nacional 
do Mercado de Valores; Jaques Santer, ex-presidente da Unión Europea; ou Javier 
Pérez de Cuéllar, ex secretario xeral da ONU.

O equipo de Millenium estaba integrado por Carlos Luís Rodríguez, tamén director 
do espazo; Pastor Lorenzo, na subdirección; Xaime Fandiño, na realización; Santiago 
Romero, guionista e o produtor Manuel Fernández. Colaboraban coa produción en 
Europa os xornalistas Ramón Luís Acuña e Monserrat López Santos.

Galicia de Moda: A partir da noite do 3 de novembro, estrease un novo espazo 
dedicado a divulgar o mundo da moda e do deseño, en formato de magazín-docu-
mental. Estivo conducido e presentado por Laura Ponte, Embaixadora da Moda Ga-
lega, con emisión tamén en América, por Galicia TV, e a través de Vía Digital-Europa. 
Tivo unha duración en pantalla de 14 semanas.

Resultados de 1999

Os gastos xerais necesarios para levar a cabo o exercicio de 1999 ascenderon a 15.300 
millóns de pesetas que produciron uns ingresos de publicidade e dereitos de 4.815 
millóns, que supoñían o 31,5 por cento dos gastos totais. Estes ingresos de explota-
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ción representaron tamén a cifra máis alta na historia da TVG.

Durante o ano 1999 as audiencias mantivéronse nos mesmos niveis do ano anterior 
en cada mes. Pódese observar como o longo dos 12 meses a cota está sempre arredor 
do 18 por cento, con coincidencias o principio e ó final, pero co resultado global dun-
has décimas máis altas, como se pode comprobar no gráfico primeiro.

No segundo gráfico pode observarse como a evolución en todo o conxunto do ano ó 
longo do período 94-99 estabilizouse en torno o 18 por cento, con oscilacións de dé-
cimas.
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Renovación tecnolóxica no ano 2000

O longo do 2000, no que Galicia estivo de actualidade en Europa por ser Santiago 
unha das capitais europeas deste ano, leváronse a cabo unha serie de actuacións de 
renovación técnica dos equipamentos dos controis de programas e informativos, da 
iluminación dos estudios e de unidades móbiles. 

1. Adquiríronse catro unidades de cámaras robotizadas con CCD’s de 1/2”, 
e dous conxuntos de control. Estas cámaras posúen saída de vídeo dixital, 
ademais da analóxica, características que as fai especialmente indicadas 
para a súa utilización coa unidade móbil dixital. 

2. Acometeuse unha renovación completa dos controles de vídeo dos es-
tudios 150 e 300. A vella instalación desmontouse completamente, cons-
truíndo un novo panel de monitorado e novas consolas. Coa finalidade de 
dotar de máis versatilidade ó estudio 150, modificouse a dotación do mes-
mo engadindo un servidor de vídeo para facilita-la utilización das cabecei-
ras, cortiniñas, ráfagas, etc. nos programas de informativos.

3. Substitución de parte da iluminación do estudio 150 por equipamento 
de luz tipo fluorescente, “fria”, con excelentes resultados en canto as con-
dicións de traballo para as persoas. No estudio 300 comezase a renovación 
dos pantógrafos do mesmo mediante a substitución de 20 unidades.

4. Instalación do conxunto de servidores e conmutador de rede que deu 
soporte ó novo sistema de texto da redacción de informativos, e posterior-
mente ó sistema de xestión dixital da redacción. Este sistema permite a 
creación e control da execución de distintas escaletas, á vez que controla 
diversos dispositivos como o “teleprompter” ou o xerador de caracteres, 
clasificará as novas de axencia, permitindo buscas instantáneas, incorpora-
rá sistema de correo electrónico e mensaxería instantánea, así como unha 
axenda de contactos. Estivo dispoñible tanto na redacción de San Marcos 
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como nas redaccións das Delegacións. Renovaranse os postos de traballo 
dos xornalistas mediante a incorporación dun total de 68 ordenadores de 
ultima xeración, preparados para a posterior incorporación dos sistemas 
de “browse” e de edición dixital.

5. O continuo incremento da utilización dos satélites, como parte da rede 
de contribución, levou á realización dunha reforma profunda da instalación 
da sala de equipos, cun novo cableado, o aumento do número de receptores 
dixitais e á creación, na terraza do edificio, dun novo parque de parábolas, 
para permiti-la recepción simultánea de máis sinais.

6. Procedeuse a substitución da librería dixital Ampex ESS-3 que estaba 
en funcionamento dende 1989. A nova librería utiliza unha base de datos 
común para tódalas imaxes distribuídas nos distintos equipos, que están 
interconectados na rede de area local de grafismo. O novo sistema cambia-
ba o concepto existente de libraría, non sendo necesario a incorporación de 
máis terminais ás salas de post-produción, por transferi-las imaxes a través 
da rede, en formato de ficheiro informático, ós equipos de efectos dixitais 
das mesmas. Nunha segunda fase, que tivo lugar a primeiros do ano 2001, 
dotouse ó sistema da capacidade de manexo de “clips” de vídeo e de son.

7. Dende principios de ano TVG comezouse a utilizar una nova unidade 
móbil para realización de retransmisións vía satélite (SNG). Esta unidade 
era a segunda deste tipo coa que contaba TVG. Estaba montada nun vehí-
culo todo terreo, dotada cun grupo electróxeno que lle permitía funcionar 
sen alimentación externa de enerxía eléctrica.

8. Remodelación da unidade móbil número 12. Esta remodelación consis-
tirá no engadido dunha cámara e a substitución do mesturador de son da 
mesma por un mesturador dixital de máis canles, potenciando deste xeito 
unha unidade moi operativa polo seu reducido tamaño á hora de efectuar 
saídas.
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9. Durante este ano 2000, levouse a cabo unha renovación completa das 
instalacións da Delegación de A Coruña. Esta reforma incluíu novos equi-
pos e a instalación dun novo cableado, así como a incorporación dunha ca-
bina de edición. Tanto á Delegación de A Coruña como á de Vigo fíxose un 
proxecto de renovación da iluminación do plató con utilización de luz fría.

Nun senso contrario, houbo que lamentar que desde o venres día 1 de decembro de 
2000, a rede francesa de satélites Eutelsat, deixou de emitir para Europa o sinal da 
Televisión de Galicia en aberto, tal como se viña facendo por mor dun convenio coa 
Unión Europea por medio de diversos canais dos territorios con cidades capitais eu-
ropeas da cultura no ano 2000, como era o caso de Santiago de Compostela.

Produción de Ficción propia do 2000

Durante este ano 2000 comezase a gravación e preparación de novas series propias, 
realizadas por empresas do audiovisual galego para TVG, como son:

· Galicia expres: Esta serie comezou a gravarse a comezos de xuño. 
Baseada nun proxecto de Portozás Visión, de Antón Reixa. 
· Un mundo de historias: Tamén comezou en agosto a gravación 
desta serie de produción propia da TVG que se prevía programar en sete 
episodios dunha hora de duración. 
· Rías Baixas: No mes de xuño comezara a gravación desta serie que 
producían para TVG Zenit Multimedia e Costa Oeste. 
· Avenida de América: Serie de produción propia da Televisión de 
Galicia. De media hora de duración. 
· Miranda: Unha serie familiar de ámbito galego que estaba neste ano 
en fase de pre-produción e guionización para comeza-la súa gravación o 
seguinte ano de 2001.

Por outra parte, Mareas vivas e Pratos combinados continuaron nas pantallas 
con novos capítulos, en ámbolos casos dunha hora de duración e incidindo máis en 
escenarios exteriores. 
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En febreiro, o día 8, TVG e AGAPI asinaron en Santiago un acordo trianual de 
colaboración O acordo abrangue os anos 2000, 2001 e 2002 e contempla unha inver-
sión directa por parte da Televisión de Galicia de 1.500 millóns de pesetas con desti-
no á adquisición dos dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública de 
obras audiovisuais galegas de produtoras independentes -longametraxes, documen-
tais, TV Movies, animación, etc.-, así como á coprodución.

No documento especificábanse os requisitos esixidos para que as obras se puide-
ran acoller ós orzamentos dispostos no acordo, e tamén os criterios para catalogalas 
como “produción galega”. As creacións deberán realizalas produtoras independentes 
do sector audiovisual galego que participen directamente, cando menos, no 20 por 
cento dos custos da obra e adquiran ademais o compromiso de non cede-la súa par-
ticipación a outras empresas alleas ó sector audiovisual durante un período mínimo 
de dez anos. As obras debían ser de nova produción, entendéndose como tales as que 
se realicen no mesmo ano de adquisición dos dereitos ou, como máximo, no ano se-
guinte.

A TVG adquiría con este compromiso a cesión, por parte da produtora, dos derei-
tos de reprodución, distribución e comunicación pública das obras por televisión, 
calquera que sexa o sistema de emisión, e tamén por redes de telecomunicación in-
formáticas. Reservábase asemade os dereitos sobre a versión en galego para todo o 
mundo, o dereito de subtitulación da versión en lingua galega a tódolos idiomas e o 
de realiza-la primeira emisión por televisión antes de que sexa emitida en outra ver-
sión lingüística.

O 21 de marzo de 2000, TVG ofreceu unha emisión de homenaxe a Chano Piñeiro 
de case unha hora de duración, no quinto cabodano do seu pasamento. Chano foi 
un home que o significou case todo para o panorama cinematográfico de Galicia; un 
profesional, por outra banda, sempre preocupado polos problemas do sector e cunha 
gran relación coa propia Televisión de Galicia.

O especial Chano Piñeiro foi unha recompilación realizada por Pepe Coira e Eduardo 
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Galán, responsable este último do cinema na TVG. Foi un traballo que ofrecía un do-
bre interese: por unha banda, as declaracións do propio Chano, falando da súa con-
cepción do cinema galego, comportándose como o gran conversador e contacontos 
que sempre foi; pola outra, os contidos das entrevistas recompiladas, que van desde 
a inauguración da canle autonómica, o 24 de xullo do 85, ata un conto narrado polo 
propio Chano para o programa Galicia directa, o 23 de decembro do ano 94, na 
que o espectador puido seguir unha viaxe de 50 minutos pola propia historia da TVG 
nos primeiros 10 anos. Esta homenaxe especial da TVG completouse coa emisión de 
“Sempre Xonxa” e de “Mamasunción”.

Produción de Informativos do 2000: 

Os Servizos Informativos da TVG seguiron no ano 2000 coa tendencia de incremento 
de produción. Diariamente, de luns a venres, ofreceu un total de nove horas de infor-
mación (como se pode comprobar no cadro da páxina seguinte) ademais dos espazos 
non diarios, dos informativos especiais e das diferentes retransmisións en directo, 
tanto en Galicia como fora (País Vasco, Madrid, Portugal, etc.). 

DIARIOS Parcial emisión Emisión + desconex.
BOS DÍAS GALICIA 2:30:00 2:30:00
 A ENTREVISTA 0:15:00
 TX-XORDOS 0:05:00
 EMPREGO 0:10:00 0:10:00
REVISTA 1:05:00 2:20:00
 TX-XORDOS 0:05:00
 O Agro 0:05:00
 NOTICIAS (desconexións locais Mañá )
 VIGO 0:15:00
 A CORUÑA/FERROL 0:15:00
 LUGO 0:15:00
 OURENSE 0:15:00
 PONTEVEDRA 0:15:00
 SANTIAGO 0:15:00
GALICIA NOTICIAS 0:30:00 0:30:00
TELEXORNAL (Mediodía) 0:40:00 0:40:00
O TEMPO(5' x3) 0:15:00 0:15:00
REVISTA DE SERÁN 1:00:00 1:00:00
TELEXORNAL (serán) 0:40:00 0:40:00
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TELEXORNAL (noite) 0:20:00 0:20:00
GALICIA-TV 0:25:00 0:25:00
TOTAL INFORMATIVOS DIARIOS 2:00:00 7:35:00 8:50:00

FIN DE SEMANA
PRIMEIRA HORA (domingo) 0:15:00 0:15:00
REVISTA F.S.(60'x2) 2:00:00 2:00:00
TELEXORNAL (mediodía sábado e domingo. 
35'x2)

1:10:00 1:10:00

TELEXORNAL (serán sábado e domingo. 35'x2) 1:10:00 1:10:00
O TEMPO (5x2) 0:10:00 0:10:00
GALICIA-TV (25'X2) 0:50:00 0:50:00
NOTICIAS (desconexións locais dos sábados) 0:25:00 2:30:00
 VIGO 0:25:00
 A CORUÑA/FERROL 0:25:00
 LUGO 0:25:00
 OURENSE 0:25:00
 PONTEVEDRA 0:25:00
 SANTIAGO 0:25:00
NOITE (domingo) 0:20:00 0:20:00
TOTAL INFORMATIVOS FIN DE SEMANA 2:30:00 6:20:00 8:25:00

SEMANAIS
REPORTEIROS 0:30:00 0:30:00
A CHAVE 1:10:00 1:10:00
LABRANZA 0:30:00 0:30:00
EDUCAR HOXE 0:30:00 0:30:00
ENTRE A TERRA E A LÚA 0:30:00 0:30:00
VIVI-LO MAR 0:30:00 0:30:00
PARLAMENTO 0:45:00 0:45:00
TOTAL INFORMATIVOS SEMANAIS 4:25:00 4:25:00
Tempo total de informativos (diario x 5 + semanais + fin de 
semana

43:40:00 57:00:00

Nesta nova etapa de Informativos, o 3 de maio, dáse a coñecer publicamente o no-
meamento de Rosa Vilas como xefa de Redacción. Ata este momento estaba dirixin-
do o Telexornal Mediodía, do que fora presentadora anteriormente. Con 11 anos na 
TVG, Rosa Vilas exercera a dirección de tódalas edicións do “Telexornal”, agás as de 
fin de semana. Recibira un premio pola súa reportaxe “Quichuas: a loita polo futuro”, 
que xiraba sobre 2 proxectos da ONG “Mans Unidas” no Ecuador.

Desde o sábado 24 de xuño, Beatriz Manjón comeza a presentar A Revista Fin 
de Semana, programa que se emitía os sábados e domingos entre as 13.00 e as 
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14.00 horas, baixo a dirección de Adriano Rivera. Beatriz Manjón era coñecida dos 
espectadores por ter presentado xa varios especiais sobre a moda galega en diversas 
pasarelas.

Novos programas do 2000

Chunda, Chunda: Desde o mércores 12 de xaneiro ás 21.40 horas comeza a emi-
sión deste programa encadrado no denominado documental popular, un xénero que 
levaba uns tres anos en antena no Reino Unido, con gran éxito de audiencia. O novo 
espazo pretendía ser un estudio da tradición festiva de Galicia, a través de dúas or-
questras, nas que se resume o gran número destas formacións que existen en Galicia: 
París de Noia, orquestra de grande dimensión, integrada por 18 membros e máis 
profesionalizada; Novas Ideas, pola súa banda, é máis pequena, non conta con es-
cenario propio e os seus integrantes teñen outros traballos e teñen que ser eles mes-
mos os que contraten as súas actuacións.

Chunda, Chunda estaba dirixido por Jorge Coira, con guión de Santiago Romero, 
Joaquín Pedrido e Pepe Couceiro, e producido por Costa Oeste (que tempo despois 
sería a produtora Continental) para a TVG.

Moito Mar: Ás 21,00 horas do mércores 29 de marzo de 2000 comeza a emi-
sión desta nova serie documental. Cada semana, e ó longo de 6 capítulos, amosaba 
os detalles da vida familiar dos distintos protagonistas a través dos escenarios onde 
se desenvolven as súas actividades, como os barcos de faena, a lonxa, as redes, o bar, 
patrullas de vixilancia..etc. 

Na súa estrea, a docuserie Moito Mar converteu en protagonista á familia Oujo, 
unha das de maior tradición percebeira de Aguiño, asistindo a apertura da veda do 
percebe. O programa desenvolve tódolos aspectos dunha xornada cotiá en torno a 
esta tarefa. Para realizar esta serie documental, o equipo da produtora galega Costa 
Oeste conviviu durante máis de dous meses cos protagonistas a través da súa rutina 
diaria e dos acontecementos imprevistos, como a climatoloxía adversa do mar e ou-
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tros perigos, a falta de peixe, o mundo da lonxa así como os tempos de lecer.

Televisión Total: Ó día seguinte, xoves 30 de marzo, a partir das 21.30 estrea-
se o magazine de humor presentado por Manolo Romón, que fora presentador de 
programas como “Latrica, latrica”, “Pasiño a pasiño” ou “Todos a bordo”, acompa-
ñado agora por Roberto Vilar. Na primeira edición, pasaron por Televisión Total 
o presentador Francis Lorenzo; a gaiteira Cristina Pato; o cantautor Santiago Rouco, 
así como o actor, poeta e humorista Xoán Corral. Un sketch sobre o mundo do golf, 
cámaras ocultas, a sección “Galicia Insólita” de Leo Toral e un concurso para os es-
pectadores completaban os contidos. O programa realizábase no plató 1000 da pro-
dutora CTV con emisión en directo.

A vida aberta: nova docuserie de produción propia, o xoves, 18 de maio, estrease, 
unha das anteriores, que trataba por primeira vez os temas propios dun hospital en 
condicións de máxima urxencia, seguindo día a día os procedementos e factor huma-
no dos médicos, enfermeiras e persoal sanitario do Complexo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago (CHUS), así como do Servizo da Fundación Pública de Urxencias 
Sanitarias 061, organismo pioneiro na atención centralizada e unha extensión máis 
dos servizos de urxencias dun hospital.

A Revista de Verán: xa dentro das novidades propias do verán, o 26 de xuño co-
meza este magazín informativo presentado polo xornalista Carlos Fernández Amado, 
que se emitía de luns a venres ás oito do serán e que, durante case unha hora de emi-
sión, facía un repaso polos contidos máis salientables do día.

Tardes de Verán: No mesmo ambiente da temporada, o 3 de xullo estrease un 
novo magazín diario de actualidade e entretemento, presentado en directo durante 
tres horas por María Xosé Rodríguez. Dirixido pola habitual directora de programas 
de Gestmusic, Gloria Galiano, contaba coa colaboración do grupo humorístico Riso-
terapia, con Paco Lodeiro e Carlos Jiménez, e outras seccións propias de espazos de 
verán.
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Clave de Sol: En pleno mes de agosto, a partir do domingo, día 13, ás 21.30 horas, 
comeza este espazo musical que rematou 2 de setembro. Un programa, de emisión 
diaria que recuperaba as mellores voces que pasaron polos programas de karaoke de 
verán –Téquele, Téquele-, celebrados por toda a xeografía galega. A presentadora 
desta recompilación foi Nuria Gómez, que ata ese momento traballara como azafata 
do Téquelexou. Estivo dirixido por Carlos Alleres e Alfonso G. Pato. No último es-
pazo participaron, xunto coa presentadora, Paco Lodeiro e Carlos Jiménez, compo-
ñentes do grupo humorístico Risoterapia.

A Unión Europea: Presente e Futuro O sábado día 9 de setembro comeza a 
emisión semanal dunha serie de reportases curtos sobre a Unión Europa. Era unha 
produción dos Servizos Informativos, en colaboración coa Comisión Europea, orga-
nismo que aportou unha subvención para a realización destes espazos.A serie estivo 
composta por 40 reportaxes de 4 minutos cada un e 10 informes especiais de dez 
minutos. Os contidos tiñan un fin divulgativo e pedagóxico co que expoñían a situa-
ción en que se atopaba a construción da Unión Europea e a súa incidencia sobre a 
realidade cotiá dos galegos.

Temporada 2000-2001

En outubro, xa no comezo da temporada forte de programación, cando os progra-
mas de propio do verán van dando paso ós habituais, a partir do xoves día 5, comeza 
a emisión da nova serie de ficción propia Rías Baixas. O comezo chegara precedido 
por unha reportaxe sobre esta produción, realizado pola xornalista María Xosé Arrojo

Rías Baixas, era una serie encadrada na política de apoio ó audiovisual galego da 
TVG, e producida por Zenit Multimedia (Endemol) xunto Costa Oeste Producións 
(Continental). A serie, con exteriores gravados na comarca do Salnés - principalmen-
te na vila de Cambados- e os interiores no plató que a Produtora Faro ten en Vigo, 
comezaba cunha previsión de vintedous capítulos dunha hora de duración, e de fre-
cuencia de emisión semanal.
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Aurora Maestre, Antonio Mourelo, Guillermo Cancelo, Nuria Sanz, Olaia Salgado, 
Marcos Rodríguez e Pablo Saavedra daban vida á poderosa familia dos Lantaño, 
propietarios dunhas grandes adegas de viño, enfrontados a unha fermosa e miste-
riosa recen chegada (Sonia Castelo), a quen o patriarca da familia, Ramón (Xaquín 
Lourenzo), pretende deixar unha gran herdanza. Formaban tamén parte deste exten-
so reparto coñecidos actores e actrices, como Xan Cejudo, Xosé Mª Tanas, Antonio 
Gavalás, Comba Campoy, Tacho González, Belén Constenla, Avelina Vázquez, María 
Barcala, Sonia Castiñeiras e Toñito de Poi.

Galicia Visual: un novo espazo semanal a modo de revista de información turística 
de Galicia que comeza o sábado 4 de novembro. En cada episodio recollía oito te-
mas diferentes como cultura popular, turismo rural, locais con encanto, restaurantes 
e novas ofertas, entre outros.Era programa para as sobremesas do sábado, dirixido 
polo realizador Jorge Algora e producido por Adivina Producciones para TVG.

Encontros: O último día do ano 2000, domingo día 31 de decembro, estrease 
este novo programa dirixido por Manolo Abad e presentado por Pemón Bouzas con 
Carmen Mella. O espazo, que recuperaba o nome dun debate de 1986, ofrecía unha 
serie de contidos da realidade da comunidade galega no exterior, como a propia sec-
ción de “Encontros”, na que se trataba de xuntar a persoas queridas que estivesen 
separadas na distancia por distintos continentes. As imaxes que xeraron os galegos ó 
longo da historia era outra das seccións do programa, dentro do apartado “A memo-
ria de nos”, con fotografías, películas antigas dos novos países ou feitas por galegos, 
e incluso películas de Galicia sobre a emigración. Tamén contaba cun debate, na sec-
ción “Xeracións”, entre a primeira e a terceira xeración de emigrantes, sobre distintos 
temas relacionados cao emigración e cos cambios de vida.

Resultados do ano 2000

No ano 2000, Televisión de Galicia rexistrou uns gastos de explotación totais de 
14.010 millóns de pesetas (ou 84,24 millóns de euros149), mentres que os ingresos de 

149 O Euro non comezou a utilizarse en España ata Xaneiro de 2002.
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explotación, fundamentalmente de publicidade, chegaron ós 4.082 millóns de pese-
tas (24,4 millóns de euros), cifra que supón o 29 por cento dos gastos de explotación. 

En canto á programación, o ano 2000 deu como resultado global un incremento de 
audiencia de catro décimas con respecto ó ano anterior, chegando así á cifra do 19 
por cento de cota de mercado, representando o punto máis alto do promedio anual 
de toda a serie de anos rexistrado desde 1993. O gráfico indica que durante este ano 
houbo menos regularidade nos datos. Durante os meses de verán a audiencia foi me-
nor neste ano 2000, xa que baixou do 18 por cento. Pero tamén pode comprobarse, 
no segundo gráfico, que foi a audiencia más alta desde a entrada en funcionamento 
das televisións privadas.
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2001: novas series e volta da emisión en Europa

Durante o ano 2001 Televisión de Galicia estreou novas series de ficción propias, 
comprou novos dereitos de películas da Warner Bros introduciu innovacións tecno-
lóxicas nos Servizos Informativos e volveu a emitir en aberto por medio do Hispasat 
para Europa. Foi un ano de continuidade en canto a contidos, sen novas experiencias, 
aínda que con pequenas renovacións de presentadores.

Desde o punto de vista tecnolóxico, a mediados de marzo TVG asinou un contrato 
coa empresa Associated Press, Ltd. (APL) para a adquisición do sistema ENPS (Elec-
tronic News Production System), que se incorporaría este ano á Redacción de Infor-
mativos. Algunhas das novidades deste novo sistema, a parte dunha presentación 
simplificada baixo entorno “Windows”, era a captura de noticias procedentes de ata 
64 axencias, con saídas en formato estándar, como MS Word ou HTML; a navegación 
por carpetas de axencias e de arquivos nun entorno adaptable tanto para usuarios 
noveis coma avanzados; as buscas indexadas de noticias, tanto de axencia coma das 
elaboradas polos propios redactores con aviso, en tempo real, de noticias entrantes; 
edición gráfica con auto salvado; soporte de múltiples “escaletas” con estimación de 
tempos de lectura, escaletas tipo e visualización do estado de revisión; entorno de 
mensaxería instantánea e de correo electrónico; axendas de contactos e tarefas, pla-
nificación de tarefas e xestión de recursos; menús e axudas interactivas, en galego, 
para facilita-lo manexo de redactores e produtores.

A incorporación deste novo sistema permitiu a integración total das Delegacións da 
TVG e a conexión con reporteiros desprazados, mediante acceso pola rede de area 
ampla e por módem.

O día 1 de abril, os galegos que vivían noutros países de Europa, puideron volver a 
recibir nos seus fogares o sinal da Televisión de Galicia, a través do satélite Hispasat, 
grazas ó acordo ó que chegou TVG con Vía Digital e Telefónica. TVG puido verse en 
aberto, as vintecatro horas do día, cunha programación exclusivamente de produción 
propia, na que os espazos informativos e as series de ficción eran os contidos princi-
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pais, xunto con documentais sobre distintos aspectos da realidade galega.

Series de ficción do 2001

A primeira serie que se puxo en pantalla este ano 2001 foi Galicia Exprés, a partir 
do 22 de xaneiro. É unha serie, inspirada nunha mensaxería e nun grupo de xoves 
cos seus problemas e preocupacións. Galicia Exprés presentaba a novidade de se-
la primeira serie deste xénero que tería frecuencia diaria. Emitíase de luns a xoves 
a partir das 21.35 horas, coas excepcións dos cambios motivados por emisións de 
partidos de fútbol ou outros eventos. Os venres a partir das 15.30 horas, ofrecíase 
a reemisión dos episodios emitidos durante a semana, que podían ser 2 ou 4. Na 
súa emisión diaria comezou emitíndose os luns antes de Mareas Vivas; os martes, 
antes de Supermartes; os mércores, diante de Pratos Combinados; e os xoves, 
antes de Rías Baixas.

Foi dirixida por Antón Reixa, realizada por Chema Fernández, e producida por Por-
tozás Visión e CTV para TVG. A serie estaba interpretada, nos seus principais papeis, 
por Andrés Fraga, Manuela Varela, Maxo Barjas, Xulio Abonjo, Nekane Fernández e 
Rodrigo Roel, entre outros.

Caracterizada pola mestura de xéneros, alternando tanto o drama como a comedia ou 
o thriller, Galicia Exprés céntrase nas vicisitudes dun grupo de personaxes novas 
nun contorno urbano, con idades entre os 23 e os 25 anos, no que se desenvolven 
temas de actualidade como o primeiro emprego, tramas sentimentais, compromiso 
e responsabilidade, dificultades económicas ou estudios. Pero xunto estas historias 
tamén se cruzan outros argumentos protagonizados polas personaxes máis adultas.

O 27 de setembro, incorporase á programación de TVG a serie Pequeno Hotel. 
Unha comedia de situación que se desenvolve nun hotel situado a carón da mura-
lla de Lugo. É unha serie de 26 capítulos de 35 minutos de duración, dirixida a un 
público familiar, rural e urbano. As tramas de “Pequeno Hotel” estan centradas nos 
cruces entre os donos e os empregados do hotel, e os diversos hóspedes que nel se 
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van aloxar. A boa situación do hotel dará pé á presenza de moitos famosos, que, ou 
ben intervirán nas tramas, ou ben participarán coa súa soa presenza. Deste xeito, in-
terviñeron famosos presentadores, actores ou cantantes coma Xosé Ramón Gayoso, 
Superpiñeiro, Diana Nogueira, Teté Delgado, Cómplices, Alberto Comesaña ou Fer-
nando Romay. 

O cadro de actores de Pequeno Hotel está integrado por Gloria Ferreiro, Pedro 
Alonso, Libertad Culebras, Roberto Vilar, César Cambeiro, Tomás Salvadores, Ernes-
to Ferro e Luisa Veira. 

O 28 de outubro de 2001, estrease Terra de Miranda, serie costumista sobre 
a vida das xentes da Galicia interior. Desenvólvese nunha vila típica galega habita-
da por personaxes dos mundos rural e urbano. Mondoñedo acolleu a gravación dos 
escenarios exteriores. A serie é unha produción da TVG realizada por NTR. Consta 
inicialmente de 26 capítulos e está dirixida por Jorge Coira e Chema Gagino, a partir 
da idea orixinal de Xosé Castro, Carlos Ares e Andrés Mahía. No elenco de artores 
conta coa presenza de María Bouzas, Luis Iglesia, Sonia Méndez, Daniel Lago, Xosé 
Lois Bernal “Farruco”, Alberto Rolán, Alfonso Agra, Mela Casal e Gloria Ferreiro.

A partir do luns 5 de novembro a TVG comezou a emisión de Comediantes, unha 
serie documental na se narran as vivencias persoais e profesionais dun grupo de per-
soas que representa ós actores e técnicos que traballan nas series de ficción galegas. 
Ó longo de trinta minutos,os espectadores podían coñecer outra faciana dalgúns dos 
rostros máis populares que aparecen a diario na TVG. Comediantes mostraba as 
actividades que estes profesionais desenvolven fóra do seu traballo nas series televi-
sivas e os detalles inéditos ou sorprendentes da súa vida. O programa foi dirixido por 
Xaime Fandiño, realizado por Natalia López e producido por Carlos Regueira. A serie 
tivo un total de 9 episodios, pero non mantivo sempre o día nin hora fixa de emisión.

O luns 3 de decembro, TVG comeza a emisión de varias películas feitas para tele-
visión por produtoras galegas e doutras partes de España para a FORTA dentro de 
marco dun convenio con FAPAE, baixo o título xenérico de Estreas TVG. O pri-
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meiro foi o film Condenado a vivir, unha produción de Costa Oeste Produccións e 
Euroficción S.L. sobre o suicidio asistido do tetrapléxico galego Ramón Sampedro. O 
equipo artístico do filme, que dirixe Roberto Bodegas, está composto integramente 
por profesionais galegos, con máis de trinta actores e 50 figurantes. No amplo elen-
co de actores e actrices galegos figuran Ernesto Chao, María Bouzas, Rosa Álvarez, 
Sonia Castelo e Cristina Pascual. Televisión de Galicia programou a emisión dunha 
destas películas cada semana. 

Programas de 2001

Camiños Musicais: Dentro da política de programas compilatorios propia da épo-
ca estival, o sábado 9 de xuño ponse en antena, a partir das 21.30 horas, este pro-
grama no se recuperaban espectáculos realizados en distintas vilas e cidades galegas 
e que no seu momento foron emitidos en directo pola TVG, con boa acollida por parte 
da audiencia galega. No primeiro ofrecéronse un dos musicais realizados co gallo de 
“Galicia Cidade Única”, concretamente, o que se celebrou no Parque Raíña Sofía de 
Ferrol, no que participaron, entre outros: a arxentina Marcela Morelo, a colombiana 
Amparo Sandino, os brasileiros “El Moreno” e Regina dos Santos, ou o grupo boane-
rense La Mosca Tsé-Tsé.

Luar Verán: Seguindo coa formula compilatoria, na noite do 27 de xullo estrease 
unha versión veraniega do musical da TVG, por medio de conexións con distintas 
praias desde onde se presentaban ós artistas convidados de cada programa. Foron 
diversos areais galegas, como Sanxenxo (Pontevedra), Samil (Vigo), Laxe e Muros 
(A Coruña), As Catedrais (Lugo), Cedeira (comarca ferrolá) ou Riazor (A Coruña), 
serviron para face-las presentacións musicais. Xosé Ramón Gayoso presentaba as 
compilacións de interpretación, mentres que Sonia López, Yamilé e Helga entraban 
desde as praias nas que entrevistaban a veraneantes, así como conectando de cando 
en vez con Gayoso, para dar paso ás distintas actuacións do musical. 

A Chistera: Co mesmo formato dos anteriores, na medianoite do venres 16 de 
novembro, despois de Luar, ponse en antena un novo magacín no que se recollían 
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as mellores actuacións humorísticas e “gags” que pasaron por varios programas emi-
tidos nos últimos cinco anos na TVG. Recollía actuacións de humoristas como Paz 
Padilla, Paco Arévalo, Chiquito de la Calzada, Pepe Viyuela, Felix “El Gato”, Farruco 
e o Dúo Sacapuntas; tamén de cámara oculta utilizada en programas como Con Per-
dón. Completábase con seccións dedicadas á maxia e á musica, sempre en clave de 
humor, e unha última sección dedicada ó humor gráfico de ó Carrabouxo. Este espazo 
non tivo día nin hora fixa na grella de programación.

Distancia: Na sobremesa diaria, a partir do luns 17 de decembro, estrease un 
novo magacín presentado por Iolanda Vázquez, que tiña como plató principal o ae-
roporto de Labacolla de Santiago. Desde onde se contaban historias dos galegos que 
viaxaban desde este aeroporto ou desde outros puntos do transporte de viaxeiros 
en Galicia. O magazín tamén contaba, entre os seus ingredientes, coa música tendo 
como novidade a faceta de cantante de Iolanda Vázquez, amais de se-la intérprete do 
tema da cabeceira do programa, “Distancia”, de Alberto Cortez. 

O argumento do primeiro día de emisión de Distancia foi o reencontro dunha gran-
de familia, a de Claudiano Paz, que se reuniu con motivo da celebración do centenario 
deste avó, que tivo lugar en Serra de Outes (A Coruña). No plató estiveron algúns dos 
seus familiares. A conexión diaria con puntos do exterior estableceuse neste primeiro 
programarase co porto de Vigo, onde Rosa Lorenzo deu paso ó relato dun emigrante 
retornado. Entre os personaxes vinculados á historia da emigración, foi entrevistado 
Serafín Portugal, pertencente á Irmandade galega de Venezuela que retornou no ano 
95 e que acababa e publicar o libro “Vivencias dun galego en Venezuela”.

Pista de baile: Antes do remate do ano, o sábado día 29 de decembro, estrease, 
en horario de tarde, un novo programa que daba cobertura ós distintos tipos de baile 
de competición así como ás parellas que nesa época estaban na elite e nos circuítos 
máis importantes de España. Maxo Barjas, que tivera o papel principal na serie Gali-
cia Exprés, foi a condutora e presentadora do programa que, nas semanas seguinte 
emitiuse na noite dos domingos.
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Co euro na man: Ante a inminente chegada do Euro, os Servicios Informativos da 
Televisión de Galicia puxeron en marcha, durante o mes de decembro e ata xaneiro 
de 2002, un micro espazo dedicado familiarizar á audiencia coa nova moeda, que 
estaría vixente a partir do 1 de xaneiro. Esta serie de programas emitíase ó final do 
espacio informativo “Telexornal Mediodía”, elaborado pola xormalista da TVG Mª 
Xosé Arrojo, en colaboración coas institucións europeas. 

Resultados de 2001

Durante este ano, Televisión de Galicia tivo uns gastos de explotación que ascenderon 
a un total de 13.300 millóns de pesetas, (79,9 millóns de euros), que supoñen 4,34 
millóns menos có anterior ano 2000. O ingresos por publicidade e vendas de dereitos 
acadaron a cifra de 3.595 millóns de pesetas (21,62 millóns de euros), cantidade que 
supón o 27 por cento dos gastos de explotación. 

A programación do ano 2001 deu como resultado unha audiencia descendente, cun-
ha caída de tres punto. O ano comezou partindo dunha cota mensual do 20 por cento, 
para rematar por baixo do 17 por cento. E esta tendencia pasou ó ano seguinte, cunha 
recuperación a partir do 2003, pero xa dentro duns niveis menores. Por esta razón, 
pode considerarse o ano 2001 como o comezo do descenso na traxectoria da audien-
cia da TVG, xa co paso dos anos a recuperación foi case imposible pola aparición de 
dúas canles mais, xeneralista e en aberto, no mercado español.
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2002. Cambios de directivos na TVG 

O ano 2002 comezou con aplicación de novas tecnoloxías na emisión, con proxectos 
de novos programas, cun reforzamento dos informativos, así como cun pulo impor-
tante para o deportes xa que se celebrou o Mundial de Fútbol 2002, pero non faltaron 
tampouco os programas especiais obrigados polos pasamentos de ilustres galegos, 
como o Premio Nobel Camilo Xosé Cela, en xaneiro; o presidente do consello da Cul-
tura Galega, Carlos Casares, en marzo, e o autor teatral Roberto Vidal Bolaño, en 
setembro. Tamén pode considerarse un feito salientable deste ano a firma do acordo 
definitivo da TVG coa SGAE, despois do litixio mantido durante anos polas tarifas 
dos dereitos de autor. 

En pleno verán, o día 9 de xullo, Francisco Campos comunica ó consello de Admi-
nistración da CRTVG, unha remodelación que afecta á dirección de Informativos da 
TVG e á dirección da Radio Galega. Os cambios prodúcense oficialmente o día 1 de 
agosto: Julio Rodríguez González substitúe a Luís Pérez na Dirección de Informa-
tivos, que pasa a director da RG. Julio Rodríguez, licenciado en Periodismo e amigo 
do director xeral da CRTVG, estaba a punto de cumprir 41 anos o 10 de setembro 
seguinte. Era natural da localidade ourensán de Quintela de Leirado. Anteriormente 
desempeñara os cargos de xefe de edición de La Región y de director adxunto de At-
lántico Diario. 

No organigrama de Informativos, Rosa Vilas ocupaba o cargo de subdirectora, Fran-
cisco López Barxas e Anuska Simón os de xefes de redacción. Alberto Fernández, 
dentro do departamento de Informativos figuraba como director de contidos inter-
nacionais, sen labores directas nas decisión informativas.

Dixitalización

No capítulo de renovación tecnolóxica da TVG, desde o 27 de marzo, Televisión de 
Galicia comezou a emitir con tecnoloxía dixital terrestre desde os Centros Emisores 
da Xunta de Galicia do Pedroso (Santiago), A Bailadora (Ares-Ferrol), Domaio (Moa-
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ña) e Tomba (Pontevedra), o que supón unha cobertura aproximada do 40 por cento 
da poboación galega. Esta emisión realízase segundo o estándar DVB-T (Terrestrial 
Digital Video Broadcasting) a través da canle 63 da banda de UHF.

Nesta datas prevíase que oderían comezar axiña as emisións desde os Centros Emi-
sores de Meda (Montederramo), O Páramo (Sarria), O Xistral (Muras) e Seminario 
(Barbadás), ademais dos Centros Reemisores de Penamoa (A Coruña) e Lavadores 
(Vigo), co que se acadará unha cobertura estimada superior ó 60 por cento da po-
boación.

Para a posta en marcha deste novo servicio, foi preciso que a empresa pública RE-
TEGAL afrontase unha serie de fortes investimentos en equipos de transmisión e 
enlaces específicos para cada un dos Centros Emisores, así como a ampliación das 
infraestruturas básicas destes centros e a instalación dunha cabeceira de codificación 
e multiplexación de sinais de vídeo e audio. O investimento total nesta primeira fase 
achegouse ós 2 millóns de euros. 

O Standard DVB-t permite a emisión de varios programas nunha mesma canle de 
televisión. Así, pola canle 63 de UHF estanse a ofrecer, na actualidade, a Emisión 
Europea da TVG, a Emisión Americana da canle galega e a emisión convencional, por 
duplicado, da Televisión de Galicia.

Igualmente, o día 31 de maio quedou adxudicado a Panasonic España S.A. o concurso 
para a dixitalización de TVG, na que se incluía o subministro de máis de 200 equipos 
de DVCPRO50, así como unha rede de servidor con estacións non lineais para infor-
mativos e uns novos equipos de robotización de continuidade para o novo formato 
único da estación DVCPRO50.

O acordo de adxudicación incluíu medidas para paliar o impacto desta dixitaliza-
ción no sector audiovisual galego. Matshushita (grupo o que pertencen as marcas co-
merciais Panasonic e Technics) preparou axudas específicas para que todas aquelas 
produtoras que o desexasen puideran adquirir equipos do mesmo formato nunhas 
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condicións vantaxosas.

Acordo coa SGAE

Os directores xerais da CRTVG e da SGAE, asinaron o día 25 de abril un acordo defi-
nitivo de regulación dos pagos de tarifas por dereitos de autor, pechando así un litixio 
que mantiñan desde 1994. 

Desde outubro de 1994, TVG e as demais televisións públicas mantiñan discrepan-
cias con SGAE en relación coa interpretación dos contratos existentes naquelas da-
tas. Televisión de Galicia fora autorizada a utiliza-las obras satisfacendo a cantidade 
trimestral estimada como razoable por un Xulgado de Santiago de Compostela. Coa 
sinatura deste acordo, TVG e SGAE achegaron definitivamente criterios. O novo con-
trato senta as bases para a súa relación de futuro respecto a tódalas obras que xestio-
na SGAE.

Javier Vidal, delegado de SGAE en Galicia, resaltou neste momento a importancia 
deste compromiso: 

A regularización da nosa relación con TVG é unha gran noticia para 
os autores, tanto no ámbito audiovisual como musical ou dramático. 
Con iso, a estabilidade económica dos nosos socios non dependerá xa de 
litixios, senón unicamente, como sempre debera ser, do éxito das súas 
obras.

De xeito paralelo, TVG e SGAE rubricaron un acordo de intencións polo que se com-
prometen a xuntar esforzos na emisión de obras dramáticas,conxugando así o mutuo 
interese de ámbalas dúas entidades por promocionar o xénero dramático –en calque-
ra das súas vertentes: teatro, musical, coreográfico, etc.–, en especial aquelas obras 
creadas e representadas no idioma galego.
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Acordos co audiovisual

O día 24 de xaneiro, TVG o Instituto Oficial de Crédito (ICO) e AGAPI asinaron 
un convenio que puxo a disposición das industrias audiovisual galegas un total 
de 9.015.181,57 euros (1.500 millóns de pesetas naquel momento de transición de 
moeda) para o financiamento a baixo interese de producións audiovisuais. 

A sinatura realizouse no Club Internacional de Prensa por parte do Director Xeral do 
ICO, Federico Ferrer Delso, xunto co Director Xeral da CRTVG, Francisco Campos 
Freire, e do presidente da Asociación Galega de Productoras Independentes (AGA-
PI), Manuel Gómez Santos. Ó acto asistiu tamén o conselleiro de Cultura, Turismo e 
Comunicación Social, Xesús Pérez Varela, e os integrantes do Consello de Adminis-
tración da CRTVG.

O convenio tiña vixencia ata o 30 de xuño do seguinte ano de 2003, e estaba dividido 
en dous exercicios; o primeiro deles comezaba o día da sinatura e remataba o 30 de 
xuño do 2002; o segundo comprendía desde o 1 de xullo deste mesmo ano ata o re-
mate da vixencia do mesmo. O importe da liña de financiamento era de 4.507.590,78 
euros (750 millóns de pesetas) por exercicio.

Programas especiais por pasamento de persoeiros galegos

Camilo José Cela, faleceu ás 8 horas do 17 de xaneiro de 2002. TVG ofreceu, o día 18 
de xaneiro, unha programación especial cunha ampla cobertura informativa das 
horas previas, do funeral e enterro do Premio Nobel, coa transmisión en directo des-
de a capela ardente, na fundación que leva o seu nome, e tamén desde colexiata de 
Iria Flavia, onde se celebrou o funeral, así como desde cemiterio parroquial, onde os 
restos mortais do premio de Cela recibiron sepultura ás seis da tarde.

A través dos seus programas informativos da mañá, Bos Días -que este día adiantou 
a súa emisión ás 08.00 horas-, e A Revista, así como ó longo de toda a xornada, nos 
telexornais de mediodía, serán e noite, TVG ofreceu información continua sobre os 
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actos fúnebres. 

Bos Días emitiu un programa especial con entrevistas a destacados personaxes rela-
cionados con Cela, entre os que estiveron o tamén escritor Carlos Casares, presidente 
do Consello da Cultura Galega, quen falecería repentinamente apenas dous meses 
máis tarde.

O magazine A Revista conectou coa fundación Camilo José Cela e recolleu os co-
mentarios de amigos e coñecidos. Os Telexornais das 14.30, 20.30 e 00.50 horas 
dedicaron amplas informacións á noticia do día así como a glosa-la figura do escritor 
galego máis galardoado de tódolos tempos.

Carlos Casares, faleceu repentinamente en Vigo na madrugada do 9 de marzo 
de 2002: TVG emitiu o 10 de marzo, a partir das 09.30 horas, un programa especial 
en homenaxe a Carlos Casares, presidente do Consello da Cultura Galega e un dos 
nomes indiscutiblemente vencellados á realidade cultural de Galicia no último medio 
século. Falecera na madrugada do día anterior.

María Xosé Arrojo foi a encargada de dirixir este presentar este programa especial, 
no que se fixo un completo percorrido pola vida e obra de Carlos Casares, que falece-
ra ós 60 anos de idade. Ademais de falar das aportacións que o propio Casares fixo á 
cultura galega, ofrecéronse tamén facianas pouco coñecidas deste autor. Para a ela-
boración desta homenaxe utilizaranse imaxes do programa cultural “Entre a Terra 
e a Lúa”, así como do especial emitido o pasado ano co gallo do 50 aniversario da 
Editorial Galaxia, e do fondo documental da propia TVG.

Loxicamente, nos distintos informativos do día ofreceuse cumprida información das 
exequias do escritor e xornalista, celebradas no mediodía. Xa desde a primeira hora 
do día anterior, TVG ofrecera a noticia do pasamento de Carlos Casares nos distintos 
informativos do día, e pola noite ofrecerase tamén un programa especial sobre a figu-
ra do autor galego.
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Roberto Vidal Bolaño, faleceu o 11 de setembro de 2002 nun hospital de Com-
postela ós 52 anos de idade, enfermo de cancro. Por este motivo, a programación da 
Televisión de Galicia dedicou naquela xornada de mércores atención o pasamento 
do actor, director e autor teatral. O programa especial sobre a traxectoria vital e da 
obra de Vidal Bolaño foi emitido na madrugada do día 12, ás 02,20 horas, en substi-
tución dunha película. As imaxes amosaron un percorrido polas diversas obras nas 
que participou, tanto de teatro como series de TV (“Un mundo de historias”, “Mareas 
Vivas”). 

A atención informativa do falecemento de Vidal Bolaño tivo menos transcendencia 
porque coincidiu co primeiro aniversario dos atentados do 11 de setembro en Nova 
York, acontecemento sobre o que a TVG tiña baseada toda a información do día.

Tamén o día 14 de setembro na media noite, xusto a continuación de DeZine es-
trease Curtametraxes galegas, un novo espazo dedicado á emisión de curtos. A 
emisión comezou con “O resplandor da morte”, protagonizado Roberto Vidal Bolaño.

Outras curtametraxes emitidas neste espazo foron: “Contar”, de Manolo Abad; “Do-
mingo” e “Inutil”, de Paco Rañal; “¿A ti como se che dí adeus?”, de Jorge Coira; “Diso-
nacias” e “O cambio”, de Ignacio Vilar, e “O coxo”, de Xosé Zapata, alternaranse con 
outras curtas, xa históricas do noso audiovisual, como son os casos de “Embarque”, 
de Carlos Piñeiro; “Golpe de Látigo”, de Xavier Villaverde; “O pai de Migueliño”, de 
Miguel Castelo; a xa citada “O resplandor de morte”, de Milagros Bará, ou “Mama-
sunción” de Chano Piñeiro. Contarase ademais coa oferta de curtas premiadas nas 
últimas edicións dos premios AGAPI e dos “Chano Piñeiro”, como “O río ten mans” e 
“Xinetes na tormenta” de Ricardo Llovo. Nestas datas continuou mercando dereitos 
de máis curtas galegas para dar continuidade ó espazo.

Por outra parte, e dentro das series, o 18 de febreiro, despois de Mareas Vivas, es-
treouse Un Mundo de Historias serie de sete capítulos de 55 minutos de duración, 
producida por Pórtico Comunicación para TVG, gravada en Betacam dixital, formato 
16:9, cunha soa cámara, en interiores e exteriores naturais. Os contos que dan título 
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ós capítulos, e que forman a trama de fondo das propias vivencias do protagonista, 
son “O retrato”, de Castelao; “O neno suicida”, de Rafael Dieste; “Licor-café”, de Xosé 
L. Méndez Ferrín; “Cara de lúa”, de Ánxel Fole; “O noxo”, de Eduardo Blanco Amor; 
“O outro verán”, de Carlos Casares, e “O pecado”, de Ramón Otero Pedrayo.

A serie está interpretada por actores galegos como Luis Iglesia (Hadrián), Luisa Mar-
tínez (Laura), Brais Fernández (Xurxo), Nuria Sanz (Alba), César Martínez (Boticas), 
María Bouzas (Rita), Manuel Olveira “Pico” (D. Agapito), Carlos Meixide (Séneca), 
Roberto Vidal Bolaño (Xosé), e César Cambeiro (Melchor). O director da serie foi 
Antón López Dobao, co asesoramento literario do escritor X.L. Méndez Ferrín, con 
guión de Francisco Fernández Naval

Antes de comeza-la emisión, Un Mundo de Historias foi presentada ós medios de 
comunicación o día 15 de febreiro, no Club Internacional de Prensa, en Santiago 
de Compostela. 

O domingo 19 de maio estreouse, a partir das 18.35 horas, Terra e Vento outra 
serie documental que percorría Galicia comarca a comarca. O elemento innovador 
que incorporaba este documental era a visión diferente que ofrece da realidade das 
comarcas, apoiándose para iso na imaxe aérea. Terra e Vento escollía como punto 
de referencia territorial o marco das 53 comarcas galegas, incorporando elementos 
innovadores ó formato documental do programa. Ademais do narrador, que vai in-
formando da riqueza económica, paisaxística e natural, histórica e social das comar-
cas, hai dous personaxes (unha avoa e un neto) que, levados polo seu afán viaxeiro, 
contaban as súas particulares visións e percepcións do que ían coñecendo nas súas 
viaxes. Feli Manzano (dona Carme de “Pratos Combinados”) e Daniel Lago (Brais, 
en “Terra de Miranda”) eran os guías dos espectadores neste percorrido por Galicia.

Terra e Vento foi un documental producido por Pórtico de Comunicacións para a 
Televisión de Galicia, patrocinado pola Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas e Vivenda.
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O 23 de setembro, ás 21.30, comezou a emisión de Avenida de América, pri-
meira serie realizada integramente polos equipos propios de TVG. O estreo fíxose 
coa emisión dos tres primeiros episodios. O tema desta produción é a vida dun grupo 
de mozos e mozas que estudan na escola de Hostalería e as súas relacións con pais e 
profesores.

Avenida de América foi dirixida polo realizador da TVG Gonzalo Pintos e gra-
vada nos platós da Facultade de Xornalismo de Santiago, onde foron montados os 
decorados da escola de hostalería. Os protagonistas eran actores coñecidos doutras 
series como Evaristo Calvo –profesor protagonista- Alfonso Agra, Isabel Blanco, Mi-
guel Pernas, María Castro, María Campos, Tuto Vázquez, ou Carolina Vázquez, amais 
doutros máis noveis, como Denis López, Marta Lema, Fernando Moreira ou Julia 
Gómez, entre outros.

O luns 16 de decembro estrease a telecomedia de produción catalán Plats Bruts, 
que na canle autonómica de Cataluña, TV3, superou índices de audiencia históricos. 
Desde o seu comezo no ano 1999, “Plats Bruts” situouse entre os programas máis 
vistos do ano cunha cota de pantalla do 32,8%, superando o millón de espectadores e 
no ano 2000 a serie recibiu o Premio Geca ós líderes de audiencia.

A TVG foi a segunda canle autonómica que apostou por esta comedia catalán dobrada 
ó galego. En TVG, a serie chamouse Trapos Sucios con emisión de luns a venres ás 
20.00 horas. A telecomedia mantiña unha fórmula americana de rodaxe coa grava-
ción de episodio por semana e asistencia de público no plató como se dunha emisión 
en directo se tratase.

Programación propia de 2002

A programación deste ano tivo a característica que estrear formatos desde o primeiro 
mes do ano y de adiantar a inclusión de modificacións ó mes de abril, sen agardar a 
temporada de verán. 
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A Tarde é Nosa: Desde o día 11 de febreiro comeza a emisión deste novo maga-
cín dirixido por Gerardo Rodríguez e presentado por Nieves Rodríguez, quen xa fora 
presentadora de Luar xunto con Gayoso, así como do programa de TVE-G “Desde 
Galicia para o mundo”, tamén dirixido por Gerardo Rodríguez. Neste formato, Nie-
ves Rodríguez, estaba acompañada polo músico e actor Xan Casas. Emitíase desde o 
plató 300 de San Marcos da TVG durante tres horas en directo, nas que trataba temas 
da actualidade cotiá, coa participación do público e con concursos. Este programa só 
estaría en antena algo máis dun mes, ata que foi substituído por una novo espazo de 
Ana Kiro.

Qué Boa Tarde: Efectivamente, desde 18 de marzo, Ana Kiro volve a TVG despois 
dunha temporada afastada das pantallas co programa. Un formato de entretemento 
para a sobremesa, de luns a venres, en substitución de A Tarde é Nosa. Ana Kiro 
contou nesta ocasión cun amplo equipo integrado por 9 redactores e diverso persoal 
técnico e de produción. Os temas de actualidade eran presentados por María Solar, 
periodista da Radio Galega; as cuestións sociais ou do corazón foron presentadas por 
Rosa Lorenzo e por Dolores Bouzón; tamén participaba o cantante de Herdeiros da 
Crus e actor, Toñito de Poi, que foi o encargado de conduci-los concursos nos que 
participaba o público directamente; a sección de cociña estivo a cargo de José Agui-
lar.

Os directos da galega: Na noite do mesmo día 18 de marzo estrease este novo 
formato, que recollía os concertos que diversos artistas ofrecían na Radio Galega, con 
presenza de público e en directo, dentro do espazo radiofónico de igual nome. Grupos 
e artistas como “Luar na Lubre”, “Heredeiros da Crus”, Mercedes Peón, Cristina Pato 
e “Capercaillie”, entre outros, estiveron nestes concertos. As gravacións para TVG 
realizáronse no estudio 5 da RG baixo a dirección de Xaime Fandiño e coa produción 
de Manuel Fernández. Só se utilizaron 3 cámaras que non estaban conectadas entre 
si. O obxectivo da técnica de gravación en TV foi non interferir no traballo dos mú-
sicos nin no da dirección técnica da Radio. Un intenso labor de posprodución para 
consegui-lo adecuado acabado do produto deu como resultado esta serie de progra-
mas para as madrugadas dos luns. 
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A partir do luns 29 de abril de 2002, TVG introduce novos espazos na franxa da 
maña, no que se anuncia como unha reestruturación da grella antes de chegar o ve-
rán. Esta modificación basease en dous programas:

Galicia Directo, nova revista de información presentada por Iolanda Vázquez, con 
conexións con diferentes puntos da actualidade galega, así como coas Delegacións da 
TVG. O programa dos Servizos Informativos, con emisión de 10,45 a 12,10, contaba 
tamén con seccións dedicadas a amosa-las casas de turismo rural e a responder ás 
preguntas dos espectadores relacionadas coa meteoroloxía e as colleitas en toda a 
xeografía galega, que estaba a cargo de Santiago Pemán. 

No seu primeiro día de emisión, Galicia Directo, amais das conexións coa actua-
lidade nas delegacións da Coruña, Santiago e Vigo, conectou co Hostal dos Reis Ca-
tólicos, onde o escritor Antonio Gala presentaba o seu novo libro “Los invitados al 
jardín”; posteriormente mostrará imaxes da Planta de Maternidade do Hospital Clí-
nico Universitario de Santiago de Compostela, con entrevistas sobre a natalidade en 
Galicia, definida como unha das máis baixas da Unión Europea.

Bo Proveito...con Xacobe: Espazo gastronómico que, de luns a venres de 12.10 a 
12.45, conducía o popular humorista Xacobe Pérez e co que efectuaba un percorrido 
polos mellores restaurantes de Galicia, ofrecendo de cada un a receita máis represen-
tativa, baseada sempre en produtos galegos e en xeitos de cociñalos propios da zona, 
da cidade ou da vila que visitaba. Ademais, o programa ofrecía cada día unha repor-
taxe relacionada coa gastronomía ou coa zona que cada día visitaba e unha entrevista 
con personaxes populares, na que se amosaban as súas preferencias culinarias, as 
mellores anécdotas relacionadas coa cociña e as receitas que o entrevistado coñecía.

Na súa primeira entrega Bo proveito...con Xacobe desprazouse a un coñecido 
restaurante de Pastoriza, na Coruña, do que ofreceu a receita de Solombo de Tenreira 
con Grelos e, como prostre, uns exquisitos “Grelos Borrachos”. Recolleu as declara-
cións do dono do local, Gestal Varela, as do cociñeiro, Suso Rodríguez. Ofreceu igual-
mente unha reportaxe sobre a elaboración do “Licor de Grelos” e unha entrevista co 
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compoñente de “Luar na Lubre” Bieito Romero.

Programas do verán

O Rei da Comedia: Comezando xa a incorporación da programación de verán, o 
domingo 9 de xuño, experimentase un novo formato, dirixido a un público fami-
liar, en horario de máxima audiencia. Un programa concurso que xiraba en torno 
ó mundo do humor televisivo. A duración de cada edición, con emisión en directo, 
era duns 125 minutos. O humorista Fernando Acebal, e Isabel Blanco foron os en-
cargados de conducir este programa. Xunto a eles, Leticia Vilar, era encargada das 
conexións desde o exterior. O Rei da Comedia era un programa de humor, pero 
tamén é un concurso de tele realidade. A novidade máis salientable do formato cen-
trábase en que estaba confeccionado polos propios concursantes que eran sete e sem-
pre os mesmos ó longo dos trece programas. Os espectadores, a través do teléfono, 
valoraban o traballo dos aspirantes e elixían, de entre todos eles, quen levaría o título 
de “Rei da Comedia”.

Eido Social: desde o 22 de xuño, as 13,50, comeza a emisión dun novo espazo 
informativo de 10 minutos, dedicado a actividades sociais de organizacións non go-
bernamentais. Era unha emisión só de sábados e domingos.

Con Perdón: Desde o xoves, 27 de xuño, e despois de catro anos de ausencia nas 
pantallas da Televisión de Galicia, volve este programa. Na nova versión houbo cam-
bio de presentadores: Sonia López e Manel Loureiro, substituían ós da versión an-
terior: Alberto Comesaña e María Campos. O tradicional formato de Con Perdón, 
composto por cámaras ocultas, sketchs en plató, entrevistas indiscretas a famosos..., 
viuse enriquecido con novas seccións, como as que se gravaron en tódalas comarcas 
galegas nas que os seus veciños e veciñas acudiron diante das cámaras a comparti-los 
seus chistes con tódolos espectadores da TVG.

Actual: Xa en pleno verán, o sábado, día 6 de xullo, estreouse este espazo semanal. 
unha produción para TVG de “EM3”, división de entretemento de “El Mundo TV”, 
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participada por “Pórtico”. Dirixido por Suso Mourelo, pretendía facer unha mestura 
de información e entretemento, a modo de infoshow, con emisión en directo tódolos 
sábados, a partir das 21:30 horas aproximadamente. Actual deu ocasión á volta de 
dos dous presentadores da TVG, Mon Santiso e Maite Cabezas. Mon Santiso volvía 
despois da experiencia en diversos medios a nivel estatal, entre eles no programa e 
“Sabor a Ti”, de Antena 3 TV. O mesmo sucedía con Maite Cabezas que presentara 
varios espazos en “La 2 de TVE” antes de retornar a TVG.

Éxito: A partir do luns, día 8 de xullo, ás 21.35 horas, comeza a emisión dunha das 
apostas de TVG para a súa programación de verán. Presentado por Beatriz Manjón, 
este programa tiña como obxectivo busca-lo artista do verán, entre 36 concursantes 
seleccionados despois dun longo proceso por toda Galicia. Éxito percorreu diversas 
cidades e vilas galegas, desde onde se celebraban as distintas eliminatorias, sempre 
en exteriores e coa participación activa do público asistente ó mesmo.

O primeiro programa tivo carácter especial e realizouse en directo desde o Porto De-
portivo de Sanxenxo. Ó longo de dúas horas de duración presentáronse os obxectivos 
e contidos de Éxito. En cada edición tamén interviñan artistas convidados de sona 
nacional e internacional, que contribuían a lograr un espectáculo musical propio do 
verán.

Tardes de Verán: O venres, 9 de agosto ás 16.00 horas, comezou a emisión de, 
magacín de sobremesa, unha revista de verán que acudía puntualmente ás locali-
dades galegas nas que había temas de interese informativo. Presentado por Iolanda 
Vázquez, o primeiro programa emitiuse desde o Centro Hípico Casas Novas, na loca-
lidade coruñesa de Arteixo, onde se celebraba “IV Concurso Hípico Internacional da 
Coruña”. 

Aparecen por primeira vez Os Tonechos

Merece un apartado especial o feito de que desde o venres 20 de setembro de 
2002 comeza a undécima etapa de Luar, porque inicia cunha novidade que vai se-lo 
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comezo dun fenómeno social: aparecen por primeira vez Os Tonechos, definidos 
como unha familia de cómicos que son veciños e que irrompen en directo na discote-
ca Dona Dana desde a que se emite en directo o programa..

Os Tonechos non eran actores, exercían como profesionais en distintas tarefas do 
audiovisual. Roberto Vilar (Tonecho) era guionistas, con Xavier Manteiga, do pro-
grama Con Perdón, no que Víctor Fábregas traballaba como empregado da produ-
tora. Pero un día fixeron unhas probas, resultaron ben e comezaron a actuar. Víctor 
e Roberto formaron unha parella cómica para este programa: don Antonio e Renato, 
un director de televisión e un rexedor que pelexaban diante das cámaras polo desen-
volvemento da acción. Deste xeito, dun grupo de traballadores xurdiu unha parella 
de cómicos e o seu guionista. 

Unha vez rematada a temporada de Con Perdón, Manuel Abad considerou que po-
dían aproveitar esta nova parella para crear en Luar novos personaxes. “A nosa idea 
inicial -en palabras de Manteiga150- era facer uns personaxes que conseguiran inte-
grarse no transcurso do programa, de forma que resultasen cribles. Así naceu esta 
familia que dende o primeiro día interrompe no Luar nunha situación atípica, pero 
cribles para moitos dos espectadores no momento en que aparece Tonecho (Rober-
to), o pai, cuxa historia era a dun home que se trasladara a vivir a Touro coa súa fami-
lia, ó lado de onde se realiza o programa e que, debido ó ruído que se forma no plató 
da sala de festas, sae da casa directamente en pixama para protestar. Despois aparece 
o seu fillo, Tucho (Víctor), o típico rapaz que acaba de tomar unhas copas en Santiago 
e que antes de marchar á casa pasa a tomarlle a última na discoteca Dona Dana, de aí 
que apareza co casco na cabeza. Alí atópanse os dous”. 

“Tras esta primeira aparición vimos que o efecto sobre o público era moi bo, por iso 
decidimos seguir mantendo o vestiario para o resto das actuacións. Sobre esta base 
fomos desenvolvendo as claves do que son Os Tonechos, Todo parte do estudio do 
que lle interesa ver ó público, que é o que queren, por iso, aínda que as actuacións 
parezan algo espontáneas, todo esta moi estudiado”.

150 Declaracións en El Correo Gallego, 11 de outubro de 2004, p. 9
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Así comezou a historia de Os Tonechos como fenómeno social galego. No ano 2003 
chegaron a facer 60 actuacións fora de Luar, tanto interpretacións como pregóns nas 
festas onde todos querían contar coa presencia desta parella de cómicos151. 

O primeiro programa propio, con independencia de Luar, emitiuse o 4 de maio do 
ano seguinte, 2004, como se verá máis adiante.

Outra novidade que incorporou Luar en outubro como foi a convocatoria dun cas-
ting en directo para atopa-la presentadora que debía acompañar a Xosé Ramón Ga-
yoso durante os programas de cada mes. Tiña como únicas condicións ser maior de 
idade e ter un perfecto dominio do galego. A primeira seleccionada foi Ana Puente.

Tamén pode salientarse como novidade deste etapa de Luar que o venres 11 de ou-
tubro, desde as 21.30 horas ata as 03.00 horas da madrugada do domingo 
13, durante 30 horas seguidas, emitiuse o Luar da Solidariedade coa emigración. 
Un programa dedicado a recadar fondos para axudar ós emigrantes galegos que esta-
ban pasando por unha difícil situación. Este proxecto, levado a cabo conxuntamente 
por TVG e RG, coincidía co programa posto en marcha coa Consellería da Emigra-
ción, e realizouse en colaboración coa Fundación Galicia Emigración.

Reforzamento de Informativos

Amais da indicada Galicia Directo, no mes de marzo, os Servizos Informativos da 
TVG tiñan varios equipos varios desprazados por toda a xeografía mundial, para cu-
brir eventos e situacións de actualidade:

· Un equipo, formado pola xornalista Ana Expósito e o reporteiro gráfico 
Laureano Martínez, estaba desde semanas antes ofrecendo crónicas en 
directo para os diversos informativos e foron dos primeiros en conseguir 
entrar na cidade autónoma palestina de Belén, unha zona na que estaba 
prohibido o acceso ós medios informativos.

151 Información en La Voz de Galicia, 19 de xullo de 2004.



Capítulo 7356

25 anos de Televisión de Galicia

· Outro equipo viaxou a Venezuela onde se acababa de produci-la renun-
cia do presidente Hugo Chávez. Estaba composto polo xornalista Xosé 
Antón Ferreiro e o reporteiro gráfico Xosé Luís Meixide co obxectivo de 
ofrecer puntual información sobre como se desenvolven os acontecemen-
tos. O equipo da TVG contou en Venezuela co apoio do xornalista galego, 
afincado naquel país, Xoán Antón Iglesias.

· Un terceiro equipo informativo viaxou a Arxentina. Desde alí o xorna-
lista Manuel L. Torrente e o cámara Xavier Coca informaron da situación 
neste país durante a crise de Venezuela.

Os traballos destes equipos emitíanse en espazos baixo nomes como Enviados espe-
ciais ou Investigación, e medida que ían quedando preparados para a súa emisión.

Con anterioridade, e dentro deste ambiente de reforzamento dos informativos, o día 
17 de abril, TVG comezara unha sesión de varios días para a selección de presenta-
dores de informativos. Tiña sido convocada un mes antes e se presentaron máis de 
500 candidatos. Para poder optar a presentador de Informativos era necesario ter 
un perfecto dominio escrito e oral da lingua galega, así como unha sólida formación 
xornalística. As sesións tiveron lugar nas instalacións que a TVG en San Marcos (San-
tiago de Compostela). 

Desde o venres 31 de maio, o Departamento de Deportes ofreceu unha cobertura 
especial de todo canto rodeaba o Mundial de Fútbol de Corea e Xapón. Salientou 
nesas datas o xeito de ofrece-la información, mantendo a presenza constante e simul-
tánea de información na pantalla, sobre os resultados dos encontros, clasificacións 
dos distintos grupos, goleadores. Este sistema, denominado RTX, xa se viña usando 
no espazo deportivo “En Xogo” dos domingos. Foi máis hora e media diaria de in-
formación referida ó Mundial, distribuida en espacios que se emitiron baixo o nome 
xenérico de “O Mundial en Xogo”.

O primeiro emitíase ás 08.30 horas, con 15 minutos de duración; sobre as 10.30 ho-
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ras, ofrecíase unha tertulia de 25 minutos, na que se contaba a diario coa presenza de 
Arsenio Iglesias; ás 15.10 horas, e durante 20 minutos tiña lugar outra tertulia na que 
tamén estaba o adestrador de Arteixo. O resto dos espazos deportivos, que seguiron 
co seu nome habitual, tamén ofrecían información sobre o Mundial como era o ba-
lance da xornada e se adiantaba o máis salientable da xornada do día seguinte.

Xa quedou indicado que en xullo comezara a emisión nos sábados e domingos de 
Eido Social, espazo informativo de 10 minutos, dedicado a actividades sociais de 
organizacións non gobernamentais.

En agosto, xa con novo director de Informativos, os Telexornais da canle autonó-
mica, así como o espazo Tardes de Verán e Domingos de Verán, realizáronse 
desde varias cidades galegas, percorrendo Galicia de norte a sur. Foi necesario un 
amplo despregue técnico e humano, con preto dun cento de profesionais desprazados 
nas principais localidades galegas que son actualidade polo ambiente festivo e polos 
importantes torneos de verán que se celebraban habitualmente nestas datas.

Desde o 28 de outubro, TVG comezou a conectar ás 6,00 da mañá coa Radio Galega 
para dar un adianto informativo de 10 minutos de luns a venres.

Un reto informativo moi importante para a TVG foi a catástrofe provocada polo nau-
fraxio do petroleiro Prestige nos primeiros días de novembro o as consecuencias dos 
posterior afundimento desde o 13 de novembro. Foi un acontecemento que requi-
riu esforzos especiais e atención case exclusiva a este traxedia, con presións sociais e 
políticas. Atención a outras televisións que estiveron desprazadas en Galicia cubrin-
do as consecuencias contaminantes e políticas destas datas.

Por esta razón, o ano 2002 remata coa novidade de darlle a benvida ó 2003 desde 
a costa galega tan castigada nesas datas. As cámaras da TVG estiveron en 6 dos faros 
que vixían a costa galega: San Cibrao (Lugo), Cabo Silleiro, Cabo Vilán (Camariñas), 
Touriñán (Muxía), Fisterra e Corrubedo. Pero tamén conectou no seu momento coas 
tradicionais badaladas do reloxo da Porta do Sol de Madrid. O programa foi presen-
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tado por Xosé Ramón Gayoso, pero acompañado por Iolanda Vázquez, Sonia López, 
Beatriz Manjón, Diana Nogueira, Yamilé Lavín, Nieves Rodríguez e Mayte Cabezas,

Resultados de 2002

Economicamente, o resultado do ano 2002 tivo uns gastos totais de 101,51 millóns de 
euros e uns ingresos de explotación de 21,48 millóns de euros, cantidade un pouco in-
feriores ós do ano anterior, e que representa o 21 por cento dos custos de explotación.

Segundo o informe do Consello de contas de 2002152:

Os ingresos de publicidade comercial constitúen a maior fonte de finan-
ciamento propio da TVG estando constituída polos recibidos a través 
da empresa RMB España Radio y Televisión Di.Versus, S.A. que xestio-
nou no exercicio de 2002, en exclusiva, a xestión, promoción e venda de 
publicidade de TVG S.A. para a súa emisión no seu propio canal de te-
levisión, denominado Televisión de Galicia, tanto no territorio nacional 
como internacional; como tamén poloa Sociedade Movierecord Radio 
y Televisión, S.L. que xestiona os ingresos reservados á Federación de 
organismos de radio e televisión eutonómicos (FORTA) para aqueles 
espazos que realiza TVG, S.A. conxuntamente coas outras televisións 
autonómicas. 
Tamén TVG contabiliza como vendas de publicidade as recibidas por 
intercambio publicitario e comercial, así como as recibidas de distintas 
institucións galegas para promocionar e divulgar distintas actuacións 
culturais. 
Amais de estes ingresos por publicidade, constitúen outra importan-
te fonte de ingresos as vendas polos dereitos de emisión, destacando o 
contrato subscrito entre a Forta e Televisión Española paa a emisión en 
directo e aberto dos encontros do campionato nacional de Liga de Pri-
meira División para as comunidades que non teñan televisións autonó-
mica. 
Polo que respeta ós ingresos por convenios destaca o subscrito entre 

152 Informe de fiscalización da Televisión de Galicia S.A. Exercicio 2002. p. 39
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TVG, S.A. e a Consellería de Ordenación universitaria da Xunta de Ga-
licia, para a realización de accións de promoción e de normalización 
da Lingua galega. A Consellería ven entregando á TVG S.A. un total de 
3.005.000 euros cada ano.

Desde o punto de vista da aceptación dos contidos, a media de cota de mercado nes-
te 2002 baixa dous puntos, aínda que nos dous meses finais do ano se aprecia unha 
recuperación, que coincide co interese informativo espertado pola catástrofe do Pres-
tige.

Na media anual dos tres últimos ano pode apreciarse a evolución co descenso de case 
2 puntos:
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2003, ano de gran actividade na produción de ficción

2003 foi un ano no que a TVG desenvolveu unha grande actividade de promoción 
do audiovisual xa que neste período fixéronse realidade producións de películas e 
TV movies, animación e outros contidos con financiamento da Televisión de Gali-
cia. Neste tempo comezouse tamén a preparación da programación do Ano Santo 
co Xacobeo 2004; seguiron reforzándose os informativos coa presenza de enviados 
especiais a distintos países do mundo para seguir acontecementos importantes como 
o conflito de Irak, co seguimento da visita do Papa Xoan Paulo II a España, ou coas 
eleccións municipais deste ano. Tamén se resolveu o litixio da TVG co Compostela 
sobre pagos de dereitos de imaxe. E non faltaron os programas especiais por falece-
mento, neste ano, morría ós 93 anos de idade o medico, intelectual e político galego 
Domingo García Sabell. A descrición desta ano faise seguinte grandes apartados de 
produción e estrea de ficción, novos programas e informativos, comezando polos da-
tos históricos que non teñen relación directa coa programación

O litixio co Compostela dirimiuse en pleno verán, o día 12 xuño, día no que a Sección 
Sexta da Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, resolveu o recur-
so de apelación interposto pola S.D., rexeitando as alegacións da S.D. Compostela e 
aceptando as presentadas por TVG, S.A. Quedaba así confirmada a sentencia ditada 
polo Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1 de Santiago, pola que se deses-
timaban as pretensións da S.D.Compostela fronte á Televisión de Galicia.

Neste xuízo, o Compostela reclamaba o pagamento, por parte da TVG, de 400 mi-
llóns de pesetas en concepto de dereitos televisivos e de emisión dos partidos dispu-
tados pola S.D.Compostela na temporada 1999-2000, e a declaración da existencia 
de igual obriga de pagamento durante as tres seguintes temporadas, ata a 2002-2003 
inclusive.

Reclamaba tamén o pagamento por parte da TVG de 62.500.000 pesetas, en concep-
to de abono dos dereitos cedidos sobre encontros amigables dos que o Compostela se 
tiña obrigado a cede-los dereitos televisivos, e que se disputarían entre o 1 de agosto 
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de 1999 e o 30 de xuño de 2000.

Planeamento xeral de ficción.

Xa no comezo do ano 2003, o día 3 de xaneiro, a TVG fai público o seu apoio a 
iniciativa da serie de curtametraxes galegas que, baixo o título xenérico de A lingua 
Animada, estaba a levar a cabo a produtora galega “Lúa Films” e que coproducía as 
cinco curtametraxes da serie xa rematadas e as dúas que estaban nesas datas en fase 
de produción.TVG viña emitindo nos últimos anos, e con carácter de estrea no Día 
das Letras Galegas, estas curtametraxes, ademais de incluílas tamén na programa-
ción xeral ó longo do resto do ano.

O 27 de xaneiro, o director xeral da CRTVG presentou o Plan de Cine, TV Movies, 
Series e Programas para Televisión de Galicia, S.A., do 2003. Con este Plan establé-
cese un concurso público de petición de ofertas para a realización de produtos audio-
visuais, como longametraxes, películas para televisión, programas para televisión –
concretamente espazos de variedades e calquera formato especialmente creado para 
horario de sobremesa e tarde–, e produtos de ficción, así como para a presentación 
de proxectos para o desenvolvemento de longametraxes e películas para televisión.

A través deste concurso, a TVG tiña previsto participar na produción de 5 longame-
traxes, así como na elaboración doutros 5 proxectos de desenvolvemento de pelí-
culas. Igualmente, tamén prevía participar en 5 películas para televisión, e noutros 
tantos proxectos de elaboración. O investimento era de entre 3 e 4 millóns de euros. 

Nestas datas, TVG tiña en marcha varios proxectos que ían rematar neste ano, como 
a participación na produción de 10 longametraxes e 12 de películas para televisión ou 
tv movies. Entre os títulos que estaban nesta fase figuraban “Ollos que non ven”, “Ro-
masanta”, “Os mortos van a présa” ou “A Promesa”, no que se refire a longametraxes. 
No apartado de tv movies eran títulos como “Sara”, “Código Q”, ou 3 entregas da serie 
“Inspector Carvalho”.
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Este planeamento vaise facendo realidade ó longo desde os primeiros meses do ano. 
Xa o venres, 17 de xaneiro, o mesmo día da súa estrea comercial en toda España, 
presentouse ós medios de comunicación no Auditorio de Galicia o filme de Xavier 
Villaverde Trece Badaladas, película coproducida pola Televisión de Galicia –que 
posúe os dereitos de emisión en galego- e rodada durante a primavera de 2002 en in-
teriores do Centro Dramático Galego e no casco histórico de Santiago de Compostela.

Tamén o venres día 31 de xaneiro, estreouse nas salas comerciais da película Ile-
gal, outra coprodución da TVG. Era a ópera prima do realizador galego Ignacio Vilar, 
que contaba entre o elenco de intérpretes cunha ampla representación de actores 
galegos, como Dorotea Bárcena, Josito Porto, Eva Fernández, César Cambeiro, Paco 
Campos ou Monti Castiñeiras. TVG ten os dereitos de emisión para televisión en lin-
gua galega de Ilegal, unha película que trata do tráfico ilegal de inmigrantes entre 
África e Europa 

A principios de febreiro, en noticia data o día 11, o director de cine Francisco 
Lombardi presentou na cidade peruana de Lima, o filme Ollos que non ven, pelí-
cula coproducida pola Televisión de Galicia e primeiro filme daquela nacionalidade 
que se estreará este ano no Perú. O filme de Lombardi trata do fin da era Fujimori.

Na segunda quincena de marzo, o porto comercial de Vigo foi escenario ideal da 
rodaxe dunha boa parte de Cota Roja, a primeira “tv-movie” de acción rodada inte-
gramente en Galicia, producido por Zenit TV e Filmax TV, coa coprodución de TVG, 
TM3, TV3, e Canal Nou. O buque ucraniano Novocherkassk, retido no peirao comer-
cial pola autoridade portuaria de Vigo, foi o centro de operacións dunha produción 
na que participaron os mellores profesionais de efectos especiais. A gravación total 
deste película rematou o día 7 de abril.

Xa o día 3 de abril a longametraxe coproducida pola Televisión de Galicia e da que 
ademais posúe os seus dereitos de emisión O agasallo de Silvia, de Dionisio Pérez, 
foi seleccionada para a súa proxección no Festival de Cine Español de Málaga, dentro 
da Sección Oficial Competitiva. Rodado durante cinco semanas en localizacións da 
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cidade herculina, é o primeiro filme galego gravado integramente en alta definición 
dixital. Con TVG participaron na película produtoras galegas, de España, Chile e Por-
tugal. 

O día 9 de abril, Televisión de Galicia, IB Cinema, Alea Tv., Bausan Films e Televisió 
de Catalunya presentaron no Club Internacional de Prensa de Galicia, en Santiago de 
Compostela, a tv-movie Sara dirixida pola directora catalana Silvia Quer e interpre-
tada polos actores Manuel Barceló, Sonia Castelo e Laura Conejero. Sara pertence 
a un paquete de 3 Tv-movies que coproducen estas empresas. As outras dúas Tv-
movies son Sincopado dirixida por Miguel Milena e Delta de Oriol Ferrer.

Sara estreouse o 24 de novembro de 2003, aproveitando o “Dia Internacional 
Contra a Violencia de Xénero”, xa que o telefilm desenvolve unha historia de malos 
tratos domésticos no ámbito dunha parella de alto nivel socioeconómico, na que a 
súa protagonista, Sara, casada cun profesor universitario, sofre en silencio os malos 
tratos físicos e psíquicos ós que a somete o seu inestable marido, aspirante a unha 
cátedra na universidade.

A preestrea de O agasallo de Silvia faríase o mércores 9 de xullo no Teatro Ro-
salía, da Coruña. A estrea nas en salas comerciais de toda España foi o 18 de xullo. 
Rodada durante cinco semanas en diversas localizacións da Coruña, a canle pública 
galega posúe os dereitos de emisión en idioma galego.

Tamén en abril, o luns, día 21, comezou en Viaña (Torrelavega, Cantabria) a rodaxe 
de A vida que che espera, un filme dirixido por Manuel Gutierrez Aragón, copro-
ducido pola Televisión de Galicia, en colaboración coa produtora galega Continental 
e a madrileña Tornasol. O día 13 de xuño presentouse a rodaxe en Galicia de A vida 
que che espera, que naquelas datas estábase a rematar por terras galegas, concre-
tamente na zona de Carballo 

O Día das Letras Galegas, 17 de maio, Televisión de Galicia dedicado uparte da 
programación á figura homenaxeada neste ano, o poeta de Noia, Antón Avilés de 
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Taramancos. Dentro do programa infantil “Xabarín Club” ofreceuse, como tódolos 
anos, unha curtametraxe de animación en plastilina realizada por Lúa Films e patro-
cinada pola TVG xunto coa Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. A 
produción deste ano levou por título “A Xaguarana” e estaba baseada en dous relatos 
de Avilés de Taramancos recollidos no seu libro “Nova crónica das Indias”.

O programa “Encontros”, tamén recordou a esta figura ofrecendo dúas reportaxes. 
A primeira amosaba un Avilés de Taramancos emigrante en Colombia; na segunda 
reportaxe centrábase no apego do escritor pola súa vila natal de Noia, que tivo unha 
gran importancia na obra do poeta. Pola noite emitiuse o documental “Avilés de Ta-
ramancos, o regreso permanente”, dirixido polo fillo do escritor, Luís Avilés Baquero, 
un documento de corte biográfico onde se facía un repaso polo que foi a vida e obra 
do autor.

Este mesmo sábado 17 de maio, estreouse o filme Secuestrados en Xeorxia, 
tvmovie coproducida por TVG e Portozás Visión sobre o drama persoal vivido du-
rante máis dun ano polos empresarios españois Francisco Rodriguez e Jose Antonio 
Tremiño, secuestrados por un grupo especializado na extorsión e o secuestro na ex 
-república soviética de Xeorxía, en novembro do 2000 cando se dirixían ó aeroporto 
de Tifilis.

O realizador venezolano David Balza dirixiu Secuestrados en Xeorxia, film roda-
do case que integramente nos arredores da cidade da Coruña e na provincia de Lugo 
e, en parte, na propia república caucásica. Conta cun equipo técnico composto por 
especialistas galegos e unha ficha artística de predominio galego, con nomes como os 
de Chete Lera, (protagonista xunto a Manuel Morón), Rosa Estévez, Antonio Moure-
los, Santi Prego, Beatriz Santana, Monti Castiñeiras, Miguel de Lira ou Celso Bugallo, 
entre outros.

A mediados de xullo, remata en Santiago a fase de rodaxe en Galicia da película O 
ladrón de reliquias, unha tv-movie producida por CTV e Lugopress para a Televi-
sión de Galicia. O xornalista e empresario de El Progreso, Xosé de Cora foi director 
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e guionista desta obra que ten comp punto de partida o roubo dos restos do apóstolo 
Santiago. Na súa quinta semana de producción, a película gravouse en localizacións 
de Lugo, O Cebreiro, León e Santiago de Compostela. A súa última xornada de rodaxe 
realizouse na vila leonesa de Astorga.

O sábado, día 12 de xullo, estrease a serie de docu-ficción As Viaxeiras da Lúa, 
realizada por IBISA TV para TVG. “As Viaxeiras da Lúa” é unha serie de trece capí-
tulos de vinteseis minutos, narrada por María Bouzas, baixo a dirección de Valentín 
Carrera e a produción executiva de Inmaculada Castaño. A serie ofrecía unha imaxe 
amable e divertida da Galicia inédita, a través dunha aventura: as cinco viaxeiras per-
corren Galicia a pé, a cabalo, en barco, en globo e compartían cos espectadores unha 
chea de sorpresas.

As Viaxeiras da Lúa estaba protagonizada pola actriz e presentadora Uxía Blanco, 
a poetisa Raquel Palacio, a fotógrafa Marta García, a xornalista Micaela Sinde e Inés 
Cuadrado, arxentina e neta de galegos que vai en busca da súa memoria xeracional. 
As cinco aventureiras ofrecen ós espectadores unha radiografía da Galicia do século 
XXI.

O día 5 de agosto de 2003 faleceu, ós 93 anos de idade, o médico, político e aca-
démico Domingo García-Sabell. Por este motivo Televisión de Galicia preparou 
una emisión especial na que se programou un documento inédito sobre a súa persoa, 
pertencente á serie de entrevistas e biografías Galegos de Ouro. Neste documento, 
García-Sabell daba a súa visión máis persoal e a súa interpretación particular dos 
temas vertebrais da vida, como a política, o amor, a Universidade, a liberdade sexual, 
a Guerra Civil, o comunismo, o idioma, entre outras interesantes cuestións. Defensor 
do federalismo, ó longo da entrevista descubría facianas da súa vida e do seu pensa-
mento como o seu concepto do galeguismo “sementouno en mín Ramón Piñeiro” ou a 
súa particular definición de “nós os galegos pensamos coa imaxinación, non sabemos 
pensar coa razón, co logos, somos imaxinativos”.

Durante todo o mes de agosto emitiu unha campaña de publicidade que, baixo o 
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lema Entra nos libros. Vive outros mundos, tiña como obxectivo animar á lec-
tura a tódolos espectadores nunha época propia de lecer. A campaña constaba de 5 
spots, que se emitían a diario, gravados e realizados pola propia Televisión de Galicia. 
Cada entrega reflectía unha situación de lecer típica do verán, na que se podían ver 
a distintos personaxes disfrutando do verán e da lectura. Un texto en off permitía 
escoitar unha frase do libro que estaba lendo a persoa que protagonizaba o spot. As 
cinco obras galegas que mencionada nesta campaña eran “Crime en Compostela” 
(Carlos Reigosa); “Os escuros soños de Clío” (Carlos Casares); “Contos vellos para 
rapaces novos” (Xosé Neira Vilas); “Á lus do candil” (Ánxel Fole); e “Si o vello Sinbad 
volvese ás illas” (Alvaro Cunqueiro).

Como curiosidade pódese salientar que desde o luns día 1 de setembro, TVG inclúe 
na súa programación a recuperación da serie Bonanza na franxa da tarde. Bonan-
za era xa daquela un dos maiores clásicos televisivos de tódolos tempos, un auténtico 
fenómeno que se emitiu durante 14 anos nos EE.UU. e que pasara xa por tódolos 
países do mundo.

Nos primeiros tres días de de outubro rematou en Lugo a rodaxe en exteriores 
do filme O ano da carracha, coproducido por TVG en colaboración coas produto-
ras galegas Filmanova e Lugopress. O filme é unha comedia familiar, a primeira lon-
gametraxe dirixida polo novo realizador lugués Jorge Coira. Os interiores rodáronse 
posteriormente en diferentes escenarios da Coruña

O luns 20 de outubro, TVG aproveitou o pasamento de Manuel Vázquez Montal-
ban para levar a cabo unha emisión especial, a partir das 23.35 horas unha tvMovie 
A Rosa de Alexandría, coproducida por Televisión de Galicia, e que se gravou en 
boa parte na cidade da Coruña. Esta produción corresponde á última triloxía da serie 
Carvalho – na tamén que están incluídas “Os mares do sur” e “Cita a morte en Up & 
Down”-, e desenvolve o caso do brutal asasinato de Encarna, unha ama de casa galega 
morta en Barcelona en circunstancias nunca aclaradas. 

O xoves 11 de decembro, TVG presentou, na Sala Leonardo da Vinci da Domus da 
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Coruña, a longametraxe documental Deep Blue, (O Planeta Azul no seu título en 
galego) coproducida por Televisión de Galicia e as canles autonómicas que confor-
man a FORTA e as productoras Wanda Visión, BBC Worldline e Greenlight Media. 
Neste mesmo día tivo lugar a preestrea nos Multicines Rosales da cidade herculina, 
para que ó día seguinte, venres, se estreara en salas comerciais da Coruña, Santiago 
e Vigo. No acto da presentación participou o xornalista, director de cine e naturalista 
Joaquín Araujo, coordinador do proxecto en España, e continuou coa proxección da 
curtametraxe “Como se fixo Deep Blue”. A longametraxe constitúe todo un compen-
dio da crónica viva dos misterios das profundidades mariñas, as poboacións costei-
ras, os grandes mamíferos mariños, as mareas e as influencias climáticas, así como de 
todo o sistema biolóxico, base da vida en todo o mundo oceánico. 

Ó luns seguinte, 15 de decembro, TVG emitia o “making off” que presentado e 
o primeiro dos capítulos da serie O Planeta Azul, tal como se titulaba en galego. 
Esta primeira entrega estaba protagonizada pola balea azul, símbolo perfecto para 
os grandes océanos, soporte dunha enorme cantidade de formas de vida e grandes 
reguladores do clima en todo o mundo.

Antes de remata-lo ano 2003, o día 19 de decembro, TVG e Voz Audiovisual pre-
sentaron ós medios de comunicación, ás 21 horas, no Teatro Principal de Santiago, 
a serie As Leis de Celavella, a última aposta de ficción deste ano para emitirse no 
2004. A serie recrea a Galicia de mediados dos anos vinte do pasado século como es-
cenario ideal dunha trama na que o costumismo propio da época se mesturará coas 
intrigas ás que deberá facer fronte o seu protagonista, Pablo, un mozo avogado me-
tido a detective. 

Programas do 2003

O Sabichón: Desde o 20 de xaneiro comezou a emisión deste micro espazo diario 
de carácter cultural, dirixido por Pilar García Rego e realizado en colaboración coa 
UE. En cinco minutos o espectador podía facer un rápido repaso do seu coñecemen-
to sobre a Unión Europea. Cada tarde, “O Sabichón”, en formato de xogo cultural, 
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propoñía atopa-la resposta correcta sobre un país, cidade ou personaxe, a través de 
catro preguntas encadeadas, apoiadas en imaxes e dunha serie de pistas para que 
finalmente o espectador consiga acerta-la resposta. 

Extra: Outro dos primeiros programas novos da grella de 2003, comezou a emitirse 
o 24 de marzo. Era unha crónica social de Galicia, de España ou de calquera outra 
parte do mundo, ofrecida na sobremesa. Estaba presentada por dous novos profesio-
nais da Xavier Cruz e Almudena Lamas. Buscaba o rigor na información e o rexeita-
mento do sensacionalismo propio deste tipo de formatos televisivos. Emitiuse entre 
16,30 e 17,00 horas ata o 6 de xuño seguinte. En maio de 1996, o día 20, xa come-
zara un programa con este nome, pero con connotacións de prensa escrita porque a 
súa denominación completa era ¡Extra!. En todo caso, trátase da recuperación dun 
nome de programa.

Europa Nosa - Europa Nostra: O 20 de abril estrease un novo espazo infor-
mativo sobre a Unión Europea. Estaba composto por corenta programas, en dous 
formatos: 10 espazos de 10 minutos e de 30 de 3 minutos cada un. 

Nos 10 espazos de maior duración tratáronse temas europeos de carácter xeral que 
repercuten directamente en Galicia, como é o tema da inmigración, a incorporación 
de novos países membros ou materias de política exterior e defensa, entre outros. 
Nos restantes 30 espazos falábase dos proxectos que estaba a desenvolver Galicia, a 
través dos criterios e axudas europeas ás que se acollía a Comunidade.

Gran Verbena: O domingo 11 de maio estrease este concurso, nova aposta da 
TVG que lle posibilitaba ás comisións de festas de Galicia obter preto de 6.000 euros 
para a organización das súas celebracións. Estaba presentado por Tacho González e 
pola modelo Diana Nogueira. Gran Verbena contaba en cada edición coa partici-
pación de catro comisións de festas, que debían superar diferentes probas inspiradas 
no mundo das verbenas. 

Mañá será outro día: O día 5 de xullo estrease, en horario de máxima audien-
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cia, este talk show que tiña por obxectivo descubrir cómo cambiaron as nosas vidas 
durante o período entre os anos corenta ós oitenta. Cada unha das trece edicións 
do novo programa, presentado por Tomás Alonso e Beatriz Oviedo, centrábase nun 
tema determinado, como foi o caso do turismo nos anos 60, os anos dourados de 
Eurovisión ou os recordos da infancia. Pero as entrevistas a personaxes famosos nas 
cinco décadas que abarcaba o espazo foron o ingrediente fundamental. 

Este mesmo día 5 de xullo, Pemón Bouzas fai a súa derradeira presentación de En-
contros en parella. No comezo da temporada seguinte, en setembro, o programa 
queda exclusivamente con Carmen Mella como única presentadora desde espazo de-
dicado á emigración.

Noite do verán: Dentro da programación típica de verán, na noite do día 1 de 
agosto iniciouse en Ferrol, un periplo de galas, que mobilizaba a máis de douscentos 
profesionais, para ofrecer desde distintas localidades turísticas galegas espectáculos 
de luz. Estes musicais se emitiron na noite dos venres, substituíndo a Luar durante o 
verán, e contaron coa presenza do máis destacado do mundo musical do momento, 
con actuacións dirixidas fundamentalmente a un público novo. Celebráronse nas lo-
calidades de Ferrol, de A Coruña e de Sanxenxo, con presenza de público.

As galas estaban presentadas por Sonia López e Mon Santiso, xunto coa actriz María 
Castro. A parella artística integrada por Marta Pazos e Evaristo Calvo, puxeron as 
notas humorísticas ás veladas. Ademais das intervencións dos distintos artistas, cada 
gala estaba tamén adornada polos pasos de baile do espectacular ballet e por imaxes 
gravadas na propia cidade, amosando os seus principais atractivos turísticos.

Terras de Merlín: A partir do sábado 26 de xullo, estrease unha serie documental 
de carácter cultural, internacional, viaxeira, divulgativa, baseada nas tradicións, cos-
tumes, música, lingua, folklore, e modos de vida en xeral dos chamados Países Celtas, 
é dicir, Irlanda, Escocia, Gales, Illa de Man, Cornualles, Bretaña, Asturias e Galicia. 
En cada capítulo, de media hora, a serie ofrece un percorrido, a través dun viaxeiro, 
que é o autor e director da serie, Luís Menéndez. En cada viaxe inclúense conversas, 
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anécdotas, intres evocadores ou situacións propias das aventuras viaxeiras. 

Comer para vivir: Na programación das mañás das fins de semana estreouse o sá-
bado 2 de agosto o espazo un novo programa de media hora sobre medicina e a ali-
mentación, exposto dunha maneira divulgativa e informativa. Estruturábase en catro 
seccións; unha primeira sitúa a enfermidade, da que falarán os especialistas, en cifras 
e a súa incidencia na comunidade galega así como tamén os recursos que se destinan 
á prevención e o tratamento da mesma, todo os datos virán da man dunha figura des-
tacada da Administración galega. Un segundo e terceiro bloque estaban a cargo do 
doutor. Ignacio Balboa, especialista en cirurxía cardíaca, que á súa vez contaba coa 
colaboración dun médico especialista no tema do día. Por último, unha sección que 
levaba ata as cociñas dos mellores restaurantes galegos onde se explicaba a forma de 
cociña-los produtos que hai no mercado dunha maneira sinxela e saborosa.

Mil Gracias: Tamén neste día 2 de agosto recupérase un programa recompilatorio 
de humor. O espazo xa fora posto en antena no ano 1997, pero cun nome numérico 
1.000 gracias. Estaba dedicado cada semana a un tema en torno ó que xiraba toda 
a velada. Os temas eran os propios do verán: as vacacións, a sedución, a cultura, as 
viaxes, o amor, o deporte, a fama, etc. Ademais facíase un repaso ás novas tendencias 
de humor que máis éxito estaban a ter nas televisións europeas. Recollíanse tamén, 
as interpretacións de tódolos humoristas españois que pasaran polos programas da 
Televisión de Galicia ata esas datas. Era un recompilatorio sen presentación.

Luar comeza unha nova temporada o 26 de setembro, recuperando como copre-
sentadora a Neves Rodríguez que xa realizara as mesmas funcións na temporada 94-
95. Neves Rodríguez, natural de Tui, tivo a súa primeira aparición en Luar o 23 de 
setembro de 1994, sen embargo, poucos meses máis tarde foi contratada por TVE-G 
para presentar o semanal Galicia para o Mundo. Outra das principais novidades des-
ta temporada, foi o novo decorado, deseñado cun escenario principal e outro alterna-
tivo. O Luar renovaba tamén a súa imaxe no que se refire á cabeceira do programa, o 
logotipo e a sintonía musical. Desde o 10 de outubro estrea a nova sección Historia 
da Música de Galicia, presentada por Uxía Blanco. Neste novo apartado de Luar, 
Uxía facía un percorrido pola música que se escoitaba en Galicia nas distintas épocas.
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Na temporada anterior, 2002-2003, o presentador de Luar contaba cunha copresen-
tadora distinta cada mes. En outubro de 2002 foi Ana Puente, unha xoven da Estrada 
con afección e habilidade para cantar e bailar. Ó mes seguinte foi a porriñesa María 
Tania Piñeiro, que contaba coa súa propia axencia de publicidade e cursa estudios de 
Dereito.En decembro estivo a ribeirán Kina Domínguez, economista de profesión. 
En xaneiro de 2003 comezou nestas funcións Lucía Marzoa, una moza de Oroso, con 
estudios de música e dereito.En febreiro foi a compostelán Susana Vázquez, proce-
dente dos estudios de Educación e do mundo da publicidade. Marzo foi o mes no que 
presentou a compostelana Loli Ben, que ata este momento dedicárase profesional-
mente ás relacións públicas e ó traballo de comercial. A fisterrá Mariola Martínez foi 
a presentadora de abril, unha moza con aspiración na profesión periodística. 

En maio estiveron presentes as tres elixidas como finalistas: Ana Puente, a porriñense 
Tania Piñeiro e a fisterrá Mariola Martínez. no mes de xuño continuaron as finalistas 
facendo copresentacións con Gayoso. En xullo resolveuse o concurso e quedou Tania 
Piñeiro como copresentadora do ano, pero só presentou un programa máis, o último 
da temporada que foi o 18 de xullo. A pesar da elección da presentadora do ano, en 
setembro, como quedou indicado, volveu a Luar Neves Rodríguez, pera manterse ata 
a actualidad.

MegaExito; Un dos novos programas que se ían integrando desde o 11 de outubro 
na grella de programación desta nova temporada. Un programa conducido por Patri-
cia Pérez, presentadora de sona nacional que comezara a súa profesión en TVG. Os 
contidos deste novo espazo eran un repaso as traxectorias de novos artistas galegos, 
saídos dalgúns dos concursos musicais da TVG, e que chegaron a ter gran repercu-
sión en programas de ampla difusión. Tamén contará con artistas convidados. Me-
gaÉxito tiña, ademais de música, entrevistas, reportaxes e humor, un concurso con 
premios diversos.

Con C de Cultura: O 18 de outubro estréase este espazo que daba cobertura a 
todo tipo de actos e de eventos culturais tanto Galicia como doutras partes de Espa-
ña, baixo a premisa da actualidade. María Xosé Arrojo dirixía e presentaba este infor-
mativo para todo tipo de públicos, con estilo didáctico e ameno. Duraba uns quince 
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minutos, en emisión de sábado e domingo as 15.30 horas. 

Europeos: destinos cruzados: Desde o 20 de outubro comeza a emisión desta 
serie documental de 15 capítulos de media hora de duración, coproducida pola Te-
levisión de Galicia e a Comisión Europea. A serie foi dirixida e realizada por Senén 
Bernárdez, con locución de Anxo Quintela e con produción de Mónica Casuso. Cada 
capítulo cruza a historia dun galego que vive nun determinado país da Unión Euro-
pea e dun habitante dese país que vive en Galicia. O programa sigue ó galego en Eu-
ropa e ó europeo en Galicia no seu ámbito social, laboral e privado para, deste xeito, 
ofrecer unha perspectiva moi real da súa adaptación ó lugar de destino, do seu xeito 
de vida e de pensar, así como establecer comparacións entre as sociedades de orixe e 
de chegada de cada unha das dúas personaxes do programa.

Os galegos en Europa escollidos representaban unha mostra aleatoria moi variada da 
sociedade europea actual: un funcionario en Bruxelas, un escritor en París, unha en-
fermeira en Luxemburgo, unha executiva en Finlandia, un taxista en Salónica, o dono 
dun restaurante en Estocolmo, un mordomo en Inglaterra, un chofer en Dinamarca, 
un empresario en Madrid, un futbolista en Portugal, unha fotógrafa en Milán e un 
traballador social en Viena.

Vidas: O mes de decembro comeza coa estrea, ás 23.25 horas do día 1, deste novo 
espazo de divulgación e debate baixo o título de, programa de claro contido social 
e de actualidade, que dirixía Ana Cermeño, con presentación de Pemón Bouzas. O 
formato consta da proxección dunha película que serve de introdución ó tema de 
actualidade que se ía tratar no debate en que participaban diferentes profesionais e 
persoas afectadas polo tema do día. 

Na primeira emisión, Vidas tratou sobre os Erros Médicos, coa participación do mé-
dico de familia Pablo Vaamonde, o cirurxián Pedro Arquero, a xefa do servicio de 
atención ó usuario do Cíes de Vigo Mª Dolores Cordovés, o avogado Cipriano Castre-
je, o doutor Manuel Melero –presidente da comisión deontolóxica do colexio médico 
de Lugo-, a maxistrada da Coruña Mª Dolores Galindo. Vidas contaba en cada edi-
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ción coa habitual participación no debate de Xulio Ferreiro, profesor de Dereito da 
Coruña, e dos xornalistas Perfecto Conde e Merche Vázquez.

Informativos no 2003

Na nova etapa dos Servizos Informativos, con Julio Rodríguez na dirección, a actua-
lidade política e social segue a estar condicionada dalgún xeito polas consecuencias 
da marea negra provocada polo naufraxio do petroleiro Prestige. 

Por esta razón, na sobremesa do día 1 de febreiro iniciase a emisión dunha serie 
de Especiais Informativos de 15 ou 20 minutos, compostos por reportaxes en 
profundidade sobre o sector marítimo, pesqueiro e industrial de Galicia. Dirixidos 
por Alberto Vázquez, o primeiro destes programas informativos que levaba por título 
Litoral. Nesta reportaxe con imaxes submarinas, amosábanse as condicións marí-
timas existentes na costa galega, o réxime das mareas e peculiaridades da flora e da 
fauna mariña. De xeito sistemático, Alberto Vázquez foi analizando sector a sector 
coa finalidade de demostra-la recuperación total das actividades e a superación das 
consecuencias da marea negra.

O día 8 de febreiro, Informativos enviou un equipo de xornalistas a Bagdad, desde 
onde ofrecía unha ampla información sobre o conflito aberto en Irak nun momento 
no que se daba como inminente a intervención bélica dos Estados Unidos e os seus 
aliados na zona. Os xornalistas alí destacados, Ana Expósito –que acababa de recibir 
o premio Galicia de Comunicación polo seu traballo no conflito palestino- e o repor-
teiro gráfico Ernesto Atanasio, tiñan unha ampla experiencia informativa noutros 
escenarios bélicos.

Por datas do 18 marzo, TVG tiña dous equipos desprazados á zona na que xa se 
previa que ía comezar un ataque armado contra Irak. Desde algúns días antes des-
prazou a Silopi, na fronteira turco-iraquí, a un equipo formado polo xornalista Xan 
Codesido e polo reporteiro gráfico Angel Sánchez. De igual xeito, na capital de Xor-
dania encontrábase outro equipo integrado polo xornalista Carlos Portas e o cámara 
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Camilo Alonso. Outros dous equipos preparábanse para saír cara a zona: a Kuwait 
viaxarían a xornalista Ana Expósito (que acaba de estar en Bagdad) e o cámara Xosé 
Luís Blanco; á zona do conflito irían o periodista Xosé Antón G. Ferreiro e o cámara 
Fito Ferreiro. As informacións destes equipos completábase coas informacións que a 
diario facilitaban os correspondentes da TVG en Nova York e Bruxelas, Antonio Díaz 
Axeitos e Dolores Parga, respectivamente.

Desde a fin de semana anterior, a TVG, por medio do xornalista Lois Oreiro, seguiu 
de preto todo canto aconteceu na xuntanza das Azores dos líderes de Estados Unidos, 
Inglaterra e España.

Con este despregue, a TVG estivo en condicións, na madrugada do 20 de marzo 
de ofrecer, a partir das 01.35 horas, un especial informativo para analiza-la situación 
crítica que se estaba a vivir. A través de distintas conexións en directo cos equipos in-
formativos desprazados ós puntos máis quentes do conflito puido facerse unha rolda 
de intervención cos profesionais sobre o terreo., 

Estes equipos eran renovados con certa frecuencia, o se producían intercambios nos 
destinos e non poucas sorpresas no exercicio do seu traballo. Por esta razón, desde 
o 13 de agosto o equipo desprazado a Irak, esta integrado por polo xornalista Xan 
Codesido, o cámara Camilo Alonso co produtor Kepa Pagazaurtundúa. Eles foron tes-
temuñas, o día 27 deste mes, dun dos momentos de maior tensión desde o inicio 
da “posguerra”. O equipo que tiña a misión de cubri-la información relacionada co 
continxente español destacado na cidade de Diwaniya, atopouse en primeira liña de 
fogo cando a resistencia iraquí atacou un convoi estadounidense. Nese mes de agosto 
o xornalista Xosé Antón García Ferreiro e o cámara Fito Ferreiro Seoane, estaban a 
segui-la evolución da crise dese país; como foron as marchas e contramarchas de se-
guidores e detractores do réxime presidencialista de Hugo Chávez, a entrega de sina-
turas para o referendo de renuncia do presidente populista, ou facendo o seguimento 
das opinións dos galegos alí residentes sobre a situación xeral do país.

Os días 3 e 4 de maio, os Servizos Informativos da Televisión de Galicia ofreceron 
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un seguimento moi especial da visita a España do Papa Xoán Pablo II para manter un 
encontro cos xoves e a canonización de cinco beatos españois. O programa “A Revista 
Fin de Semana” do sábado 3, cos comentarios do Padre Isorna, ofreceu en directo a 
chegada de Xoán Pablo II de Barajas, onde foi recibido polos Reis de España, o Go-
berno e as principais autoridades civís e relixiosas do país. Despois do recibimento, 
os Servizos Informativos continuaron conectando en directo con Madrid para seguir 
todo o desenvolvemento da visita do Papa Xoán Pablo II a España.

O día 15 de abril, transmítese en directo dende o estadio Santiago Bernabeu un par-
tido benéfico baixo o lema “Xuntos por Galicia”, que disputaron o Real Madrid e un 
combinado galego de xogadores do Celta e do Deportivo. O encontro tivo por obxec-
tivo recadar fondos para os prexudicados pola catástrofe do Prestige. A recadación foi 
xestionada e canalizada pola Fundación ARAO para as persoas afectadas polo vertido 
do petroleiro. Os comentarios da emisión estiveron a cargo de Terio Carrera, Mónica 
Martínez e Xosé Manuel Ares. 

O día 25 de maio, afrontan unha nova xornada electoral das municipais 2003, dedi-
cando tódolos esforzos para levar a cabo unha programación especial con case vinte 
horas de información e máis de 300 profesionais mobilizados por toda Galicia e o 
resto de España. Este esforzo víñase mantendo desde o día 7 no que comezara a cam-
paña electoral. 

Como xa era habitual nestas xornadas, o seguimento da noite electoral comezou ás 
19.30 horas cun programa especial –media hora antes de que pechen os colexios 
electorais-, presentado por Francisco López Iglesias, Marga Pazos e Tino Santiago. 
Tamén houbo as habituais conexións en directo coas sedes dos principais partidos 
que concorreron a estes comicios, dentro e fóra de Galicia, así como co centro de se-
guimento de datos. Ata ben entrada a madrugada, as análises correron a cargo de dos 
profesores Pedro Arias, Roberto Blanco Valdés e Ramón Villares, 

O domingo 3 de agosto, con motivo da Celebración do Día do Cristo da Victoria de 
Vigo, os Servizos Informativos ofreceron máis de 6 horas de información, en directo, 
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e en distintos momentos, desde os puntos emblemáticos da cidade olívica, para ofre-
cer ampla e detallada información dunha das procesións relixiosas máis numerosas 
da comunidade galega, que congregan a preto de 150.000 persoas. Foi necesario un 
amplo despregue técnico e humano para ofrecer información detallada sobre esta 
celebración. Mayte Cabezas, Gloria Rodríguez e Xosé M. Maseda foron os encargados 
de conduci-la programación especial desta xornada.

A partir do luns día 8 de setembro, os espazos informativos da Televisión de Ga-
licia comezaron unha nova temporada, na que a maior novidade foi a inclusión dun 
novo informativo local, a partir das 20.55, das sete grandes cidades e das principais 
comarcas galegas. Este novo espazo local incluíuse no Telexornal Serán, que pasou 
a presentar Manuel Estévez desde esta mesma data. Marta Darriba únese definitiva-
mente ós dous presentadores de a Bos Días, programa que queda integrado por Belén 
Regueira, Marta Darriba e Carlos Macía. Sen embargo, a partir do 15 de outubro 
Marta Darriba é substituída por Patricia Vilar. O espazo A Revista que presentaba 
Helena Soto incluía o Informativo para Xordos, o Informativo Local e O Agro.

Nos sábados e domingos, A Revista Fin de Semana, pasaba a ser presentada por 
Mayte Cabezas, en lugar de Iolanda Vázquez. O resto da estrutura de Informativos e 
presentadores permanecía igual.

O debate de madrugada A Chave comeza o xoves 11 de setembro unha nova etapa 
coa dirección e presentación do xornalista Francisco López Iglesias, que cambiaba así 
de cometido. Unha das novidades e protagonistas da nova temporada de A Chave 
era que se regularizaban para cada 15 días as desconexións locais, nas que cada unha 
das urbes galegas contaba cun debate propio, no que participaron os protagonistas 
da vida política, social e económica das cidades. Estas desconexións xa comezaran na 
temporada anterior, tamén con A Entrevista de Tino Santiago, especialmente coa 
campaña electoral municipal, xa que era unha fórmula axeitada para dar posibilidade 
a que puidesen debater os candidatos das principais urbes. Dada a experiencia desa 
etapa, agora se establece como sistema cada 15 días. 
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O primeiro programa con desconexións locais desta nova etapa de A Chave emitiuse 
o xoves 25 de setembro cos seguintes temas: O Vandalismo Urbán en Ourense; 
Vigo como gran porto pesqueiro de Europa; Os aparcadoiros de Santiago de Com-
postela; Mellor emprazamento do estadio de fútbol en Pontevedra; O aparcadoiro da 
Praza de Amboaxe en Ferrol, e o plan de ordenación urbanística en Lugo 

Desde o martes, 16 de setembro, os Servizos Informativos da Televisión de Galicia 
e durante toda a semana, levaron a cabo un amplo despregue técnico e humano para 
dar información completa e detallada da IV Conferencia de Ministros de Pesca e da 
celebración da World Fishing Exhibition, dous eventos que converteron a Galicia, 
durante estes días, na capital mundial da pesca. Telexornais e magazines destinaron 
amplo espazo a informar sobre as actividades desta Conferencia ata a súa clausura. 
Foi necesario instalar sets no Hotel Talaso de Oia e no recinto feiral de Cotogrande 
para retransmitir en directo os Telexornais, e outros informativos especiais como o 
da inauguración da World Fishing Exhibition, o día 17, que presentou Francisco Ló-
pez Iglesias, e que tamén dedicou o seu debate A Chave a este evento o día 18..

Desde o 15 de outubro, os Servizos Informativos iniciaron unha exhaustiva cober-
tura dos actos de conmemoración dos vintecinco anos de pontificado de Xoán Paulo 
II. Con este cometido, e ata o martes 21 de outono, un equipo da TVG desprazado en 
Roma ofrecía informacións dos eventos que se celebraron no Vaticano, como o Con-
greso do Colegio Cardenalicio; a Misa do xoves, xornada do aniversario; un concerto 
na honra do Papa, e a beatificación da Madre Teresa de Calcuta. Tamén se emitiu un 
Especial Informativo sobre o pontificado de Xoán Paulo II e un debate en profun-
didade sobre a súa figura no programa “A Chave”. O xornalista Xosé Luís Muñoz, o 
reporteiro gráfico Sergio Núñez, coa produtora Elena Pedreira, ofreceron cumprida 
información dos actos de celebración do 25 aniversario da súa elección ó trono de San 
Pedro, naquel 16 de outono de 1978.

O día 6 de decembro, 25 aniversario da Constitución, os servizos Informativos le-
varon a cabo un especial que comezou as 11.00 horas, presentado por Fran López 
Iglesias. Este informativo incluía a primeira parte dunha ampla reportaxe coa título 
“O horizonte do consenso” con guión e a dirección do catedrático de Dereito Consti-
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tucional da USC Roberto Blanco Valdés e a transmisión en directo do “Solemne Acto 
do XXV aniversario da Constitución Española” desde o Congreso dos Deputados coa 
sesión conxunta do Congreso e do Senado. 

Ó día seguinte continuou este especial coa conmemoración dos 25 anos da Consti-
tución coa emisión da segunda parte da reportaxe especial, agora co lema “Un acor-
do para todos os españois”, na que se analizaban polo miúdo cuestións centrais da 
Constitución, tales como as relacións Igrexa – Estado, o papel do Exército, o papel da 
Monarquía e a configuración do Estado autonómico, entre outras.

O ano 2003 remata cos programas propios do fin de ano, pero con características 
específicas. Por unha parte, o comezo dun novo Ano Santo coas consecuencias que 
ten este tipo de celebracións para a programacións televisiva: a partir da 16.15 horas, 
os Servicios Informativos retransmitiron, en directo, integramente tódolos actos da 
Apertura da Porta Santa, co que comezaba o novo ano xubilar de 2004, o primeiro 
deste século, que contará coa participación de oito bispos e a presenza do presidente 
da Xunta, Manuel Fraga Iribarne, en calidade de delegado rexio. Tamén foi o último 
da Administración Fraga. Para esta cerimonia de Apertura da Porta Santa, a TVG 
efectuou un importante despregue de medios técnicos e humanos, tanto no interior 
coma no exterior do recinto catedralicio, que seguiu de preto a procesión que, unha 
vez finalizada a liturxia, marchou cara á Porta Santa desde a praza de Praterías e o 
acto solemne de apertura, que este ano contou como novidade coa apertura previa da 
nova porta de bronce, realizada polo artista galego Suso León.

Por outra parte, a presenza de Os Tonechos no programa de Fin de Ano, era un feito 
que pode considerarse como a consolidación deste grupo humorístico dentro do pa-
norama televisivo de Galicia.

Resultados de 2003

Desde o punto de viste económico, TVG contou no ano 2003 cunhas dotacións para 
explotación de 89,1 millóns de euros, que representaron o 85,6% dos presupostos 
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totais da CRTVG. Os ingresos por publicidade ascenderon a 17,8 millóns de euros, 
que representan o 20 por cento dos custos de explotación, e algo máis do 4 por cento 
superiores ós ingresos polo mesmo concepto en 2002.

En audiencia, o ano 2003 supón unha inflexión na tendencia descendente dos últi-
mos anos. A tendencia mensual mantívose estable arredor da cota do 18 por cento. 
Sen embargo, sería o último ano que chegaba a estes niveis. A partir do 2003, a cota 
de mercado iniciaría un reaxuste definitivo, provocado pola fragmentación das au-
diencias do sector televisivo español e pola perda dos dereitos de fútbol, para situarse 
nos niveis máis propios da TVG, en torno o 15 ou 16 por cento. 

 Os dous gráficos seguintes ilustran estes datos de forma máis visual:
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2004. Novo ano Xacobeo

Neste novo Ano Xubilar, ademais de realizar un seguimento do transcurso do Ano 
Santo nos seus espazos, Televisión de Galicia uniuse tamén ó cometido cultural do 
Xacobeo 2004 a través das súas promocións e do equipo de continuidade. Baixo a 
denominación de “Os Camiños da Cultura”, ó longo do presente ano, cada mes es-
treouse un novo anuncio publicitario e oito cortiniñas suxeitas a unha nova temática.

Pero este ano 19 da vida da TVG comezou coa determinación de catro obxectivos por 
parte da Dirección Xeral: 

1. Continuar coa liña de saneamento financeiro 

2. Mantemento da concorrencia en termos de audiencia e emisións, tanto 
en Galicia coma nas canles que se difunden para o exterior 

3. Innovación e renovación tecnolóxica 

4. Mellora da calidade e forte aposta a prol da produción de contidos de 
alto valor engadido, que sirvan ó mesmo tempo para a dinamización da 
produción audiovisual galega.

En acontecementos sociais, 2004 foi o ano do atentado do 11 de marzo en Madrid, 
que tivo consecuencias nos contidos emitidos pola TVG especialmente no remate da 
campaña electoral do 14 de marzo.

A comezo deste ano, o 20 de xaneiro, a TVG e as dúas asociacións do sector au-
diovisual galego asinaron un convenio co Instituto de Crédito Oficial (ICO), para 
favorece-lo financiamento das distintas actividades de produción que se realizan na 
Comunidade Autónoma. David Moreno Casas, Director General de Negocios de ICO, 
e Francisco Campos Freire, Director Xeral da CRTVG, asinaron este convenio nun 
acto que se celebrou no Clube Internacional de Prensa de Galicia, en Santiago de 
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Compostela, e ó que asistiron asemade Mª Ignacia Ceballos e Ramón Domínguez, 
presidentes de AGAPI e AEGA, respectivamente, as dúas asociacións de produtoras 
galegas. Este convenio tiña a finalidade dotar ó sector audiovisual en Galicia dunha 
vía complementaria de financiamento en relación coa cesión á TVG dos dereitos de 
comunicación pública.

Este convenio aplicábase ás obras audiovisuais de nova produción, entendéndose por 
tales aquelas que se produciran durante a vixencia do convenio ou se tiveran produ-
cido ó longo do 2003, fundamentalmente longametraxes, películas para televisión, 
documentais e series de ficción.

O importe total da liña de financiamento deste convenio era de nove millóns de eu-
ros, dos que unicamente se podía dispoñer da metade (4.500.000 €) no período com-
prendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro deste ano 2004. A outra me-
tade poderíase dispoñer no período que ía desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro 
do 2005, sempre e cando se ampliase a prórroga contemplada no convenio asinado, 
e que presentaba como condición que a TVG realice unha “Oferta Pública de diversos 
produtos audiovisuais para 2005”. O tipo de xuro que se aplicaba a estes créditos 
variaba en función da obra da que se tratase; así, para a produción de longametraxes, 
películas para televisión e documentais era do EURÍBOR máis unha marxe do 0,5. 
Para a produción de series de ficción, era o EURÍBOR máis unha marxe do 1 por cen-
to.

Un día antes, o luns 19 de xaneiro, e xusto un mes despois da súa presentación ós 
medios de comunicación en Santiago, TVG estrea a serie As Leis de Celavella, pro-
ducida por Voz Audiovisual. Unha serie semanal de que está ambientada nunha vila 
galega, con exteriores e paraxes de Betanzos, de principios do século XX. Esta nova 
produción é de corte costumista e intriga, na que se retrata un grupo humano cheo de 
posibilidades dramáticas e de comedia. Esta produción convértese na primeira serie 
de intriga da TVG, cun aspecto moi distinto das series emitidas ata agora, sempre 
ambientadas nos tempos actuais.
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Entre o elenco artístico que da vida ás xentes As Leis de Celavella están Manuel 
Cortés como o avogado Pablo; Eva Fernández como Matilde a secretaria; o actor Víc-
tor Mosqueira no papel de fantasma Belisario; Marcos Vieitez, no de tenente da Gar-
da Civil e Camila Bossa como Inés a boticaria, entre outros moitos actores galegos 
coñecidos polos espectadores galegos.

O día 3 de febreiro coñeceuse que a serie documental Terras de Merlín, pro-
ducida por Faro-Lérez S.L para Televisión de Galicia fora nomeada para a edición 
dos premios do Celtic Film and Television Festival (Festival Internacional de Cine e 
Television Celta) que neste ano 2004 celebra a súa 25 edición. Ó prestixioso certame, 
que se desenvolveu na localidade escocesa de Dundee a principios do mes de abril, 
acoden as máis representativas firmas audiovisuais do Reino Unido, Francia, Irlanda 
e outros países europeos, entre as que destacan a BBC, RTE, TG4 ou France 3.

Como quedou sinalado no seu momento, Terras de Merlín, foi emitida pola Tele-
visión de Galicia desde finais de xullo de 2003 e estivo dirixida por Luís Menéndez. A 
produción contou con animación e asesoramentos histórico, musical e documental, e 
foi elaborada durante dezaoito meses, tendo como base os costumes, lendas, folclore 
e cultura en xeral dos pobos atlánticos europeos.

O 19 marzo, a Sociedade Española de Neumoloxía, por medio da súa Fundación 
Respira, outorgou a súa máxima distinción xornalística ó programa da Televisión 
de Galicia, “A Saúde”. Premian así a divulgación realizada co monográfico dedicado 
a asma, emitido na primeira semana de novembro de 2003. Os galardóns creáronse 
especificamente neste Ano Internacional da Asma para destaca-los traballos profe-
sionais que acheguen un mellor material informativo sobre esa enfermidade crónica. 
O premio foi recollido o 9 de maio polo director e guionista do programa desde 1995, 
o xornalista Xesús Fontenla.

O día 24 de abril, TVG comeza un novo ciclo de sete curtametraxes baixo o nome de 
Dirixen Elas, xa que estivo reservado en exclusiva as realizadoras galegas. O ciclo 
iniciouse coa curta de Milagros Bará “O resplandor da morte” e continuou ó longo do 



Capítulo 7 383

25 anos de Televisión de Galicia

mes de maio con outras cinco propostas e completouse na primeira semana de xuño 
con “Só para nenos”, opera prima da mesma realizadora galega, autora de traballos 
como “Autopsia”. 

A partir do 19 de maio, e dentro do planeamento de ficción da TVG, iniciouse a 
gravación dunha nova serie: 4º Sen ascensor, unha comedia de situación dirixida 
a toda a familia.. Nesta nova aposta presentábanse novos talentos interpretativos, 
procedentes na meirande parte do mundo do teatro. 

O luns día 19 de xullo comeza en Santiago de Compostela a rodaxe da película “Som-
ne” –que en principio ía titularse “Cero”- un thriller con elementos de terror e ciencia 
ficción dirixido por Isidro Ortiz, coproducido pola TVG, Lotus Films e a productora 
galega Vaca Films. 

A rodaxe prolongarase ó longo de oito semanas, ademais de na capital de Galicia, en 
diferentes localizacións da xeografía galega, como Noia e O Grove, e en Madrid. O 
reparto estará encabezado por Goya Toledo (“Amores Perros”, “La caja 507”...) Oscar 
Jaenada (“Noviembre”, “Descongélate”...) e os actores galegos Nancho Novo (“Fi-
nisterre”, “O lapis do carpinteiro”...) Chete Lera (“Abre los ojos”, “Ilegal”...) e Uxía 
Blanco (“A lingua das mariposas”, “Sempre Xonxa”...). 

A acción da película está ambientada nun futuro inmediato e desenvólvese na figu-
rada Universidade de Linza, situada nunha illa afastada do mundo. Conta a historia 
de Andrea, unha neuróloga que regresa á universidade onde estudiou para se facer 
cargo dun experimento con fins médicos que tenta conectar ordenadores con seres 
vivos aproveitando certos estados especiais de conciencia durante as horas do soño.

Dentro deste mesmo ámbito de ficción e producción da TVG, o 21 de xullo, Tele-
visión de Galicia, Ibisa TV e Filmax presentaron no Centro Comercial Compostela 
(Hipercor) a edición en DVD da serie As Viaxeiras da Lúa. Unha viaxe á Galicia de 
onte, de hoxe e de sempre, protagonizada por Uxía Blanco e narrada por María Bou-
zas (versión galega) e María Liaño (Versión Castelá), baixo a dirección de Valentín 
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Carrera.

E con motivo do décimo da existencia do Xabarin Club, desde o día 16 ata o 29 
de agosto, organizouse a Xabomostra. Eran dez anos de moita vida televisiva que 
crearon unha mascota e un entorno propio para a audiencia infantil e que marcaron 
a infancia dos rapaces e rapazas galegos. O chamado “Ano Xe”, o Ano Dez, deste vete-
rano espazo infantil e xuvenil da TVG seguía a se-lo club audiovisual máis numeroso 
de Galicia, xa que dende o seu nacemento, en abril d 1994, máis de 100.000 rapa-
ces tiñan solicitado o carné de xabaríns. A Xabomostra, aberta no Salón municipal 
“Salvador de Madariaga”, na rúa Durán Loriga, da Coruña, amosaba ós máis diver-
sos materiais fotográficos, videográficos, atrezzo televisivo e un amplo despregue de 
obxectos promocionais desenvolvido polo club infantil ata hoxe. Entre outros conti-
dos da mostra salientaba o traballo do debuxante galego Miguelanxo Prado, creador 
do debuxo de Xabarin. recoñecido representante da banda deseñada feita en Galicia 
e internacionalmente premiado na súa ampla traxectoria profesional. 

Entre as actividades dentro do marco da exposición salientou unha mesa redonda 
sobre o seu décimo aniversario na que participou Miguelanxo Prado, Pablo Novoa, 
coordinador musical do programa; o produtor Francisco Carballés, e o guionista Al-
berto Casal.

En paralelo á devandita Xabamostra, Xabarín Club contaba cun stand promocional 
no marco do VII Salón do Cómic da Coruña no paseo dos xardíns de Méndez Núñez, 
no que atendía ós seus socios e desenvolveu unha campaña para conseguir novos 
afiliados coa que 1.000 novos rapaces se fixeron socios, chegando á cifra total de 
113.000. 

 Ó mesmo tempo, e xa desde o luns, 9 de agosto, Xabarin Club duplicara a súa 
presenza na grella infantil e xuvenil. Era un Matinal Especial que comezaba a primei-
ra hora pensando nos espectadores máis cativos (cos debuxos xaponeses de Dorae-
mon, o gato cósmico como protagonista) e que -logo do espazo informativo Bos Días- 
apostaba pola emisión de cinema de aventuras para unha audiencia en idade xuvenil. 
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Nesta temporada houbo unha estrea musical para a ocasión do Xabaverán 2004, 
novo vídeo-clip gravado recentemente por Xabarín a partir da canción Xabasurf de 
Pablo Novoa e Nicolás Pastoriza. 

O 20 de setembro ás 21.30 horas, estrease Miña sogra e mais eu, primeira serie 
de ficción que conta coa cantante Ana Kiro como actriz, despois tamén do seu éxito 
como presentadora en TVG. É unha comedia familiar para tódolos públicos produ-
cida por de Voz Audiovisual, dirixida por Quico Cadaval e protagonizada tamén por 
Marcos Orsi, Carolina Vázquez, Evaristo Calvo, Farruco, Xan Pérez, Teté Delgado 
e Santi Romay, entre outros. Miña sogra e mais eu conxuga tramas familiares, 
sentimentais e profesionais que abranguen un espectro xeracional que vai dende a 
infancia ata a terceira idade.

A serie consta de 26 capítulos de 50 minutos de duración cada un. Tendo en conta 
que o protagonista é actor, os títulos de cada episodio tómase de películas e obras de 
teatro universais. Óscar, o protagonista, era o encargado de introduci-los espectado-
res na trama de cada capítulo coa súa voz en off, que tamén aparece en distintas es-
cenas ó longo do desenvolvemento dos episodios. Nas primeiras semanas se emisión 
acadou niveis medios de audiencia superiores ó 20 por cento.

O día 1 de outubro de 2004, TVG e Satellite Communications for Leaning Asocia-
ted (SCOLA), asinaron a ampliación do seu compromiso de colaboración, iniciado 
no ano 97, segundo o cal a canle autonómica galega cede os contidos da canle inter-
nacional “Galicia TV” para que poidan ser emitidos vía satélite, ou noutro soporte, 
ós afiliados que SCOLA ten en diversos países de todo o mundo. O remate quedaba 
fixado en setembro de 2007

SCOLA é un consorcio de institucións docentes, sen ánimo de lucro e educativo, que 
facilita programación ós seus afiliados vía satélite, Internet, vídeo, DVD e outros so-
portes, desde diversos países de todo o mundo. SCOLA distribúe os contidos duns 70 
países, no seu formato orixinal e na súa lingua nativa, as 24 horas do día e os sete días 
da semana. Os afiliados de SCOLA son escolas, institutos e universidades, así como 
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empresas de telecomunicacións, sistemas de cable e persoas físicas.

O sábado 9 de outubro ofrece unha novidade coa serie Pratos combinados, xa 
que deixa de gravarse coa protagonista habitual, Mabel Rivera no papel de Balbina, 
muller de Miro, para ser substituída por Olimpia -interpretada por Susana Dans- 
curmán de Balbina. Nos novos seguintes capítulos tamén apareceron: a personaxe 
nova de Raquel interpretado por Mariña Sampedro, unha sobriña do padre Nicanor 
á que terminarán acollendo, e unha farmacéutica, papel interpretado por Mariana 
Carballal. De tódolos xeitos, seguiron emitíndose capítulos anteriores e actuais mes-
turados, aparecendo polo tanto as dúas protagonistas. 

Durante o mes de outubro, está en pleno funcionamento a rodaxe da nova serie 
Libro de Familia, producida por Editorial Compostela para TVG, igual que Pratos 
Combinados. Ten como novidade o debut como directora da actriz Mariana Carba-
llal (coñecida pola súa participación dentro do grupo cómico de Os Tonechos, como 
farmacéutica en Pratos Combinados e noutros traballos en series españolas. Libro de 
Familia conta tamén coa interpretación de, entre outros, Manuel San Martín, Mayka 
Braña, Gonzalo Uriarte, Mara Sánchez e Monti Castiñeiras, Abelardo Pérez e Diana 
Nogueira.. Formaban parte tamén do equipo Xosé María Besteiro como produtor 
executivo, Silvia Carnero como xefa de produción e Giselle Llanio e Marta Piñeiro 
como realizadoras. 

Dous equipos traballaban nestas datas en paralelo en Melide e no Plató 1200 de Mon-
touto para que os primeiros capítulos puideran emitirse en Nadal. A serie chegaría a 
ter un éxito de audiencia imprevisto nun principio.

Tamén a mediados deste mes de outubro o veterano actor español Pepe Sancho 
estaba a rodar en Compostela, ás ordes do realizador galego Angel Peláez, Gran re-
sidencial Caribe, unha comedia guionizada polo dramaturgo cubano Hector Quin-
tero e coproducida pola Televisión de Galicia, o Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográfica e as produtoras Directo de Información y Divulgación e Casen Pro-
ducciones.
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Case a finais de outubro, o día 29, TVG inicia a emisión dunha serie de tres docu-
mentais sobre a vida e a obra, tanto literaria como musical, de Celso Emilio Ferreiro, 
con motivo do 25 aniversario do pasamento do escritor, que faleceu en 1979 e ó que 
se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 1989. A través desta serie documental 
de Xosé Durán e Rosa Castro, amosouse a figura do considerado como mellor poeta 
galego da segunda metade do século XX. O primeiro capítulo, que se ofreceu esta 
noite despois de Luar, estivo dedicado á vida do escritor e nel foi o propio Celso Emi-
lio Ferreiro quen lembraba aspectos esenciais da súa vida en Celanova, Pontevedra, 
Vigo, Caracas e Madrid. A emisión foi semanal.

A partir do día 6 de novembro, iníciase a quinta temporada de Encontros con no-
vas seccións e unha orientación máis global tanto das reportaxes das viaxes como dos 
reencontros familiares, e unha mascota que daba apoio ós concursos para promover 
a participación dos telespectadores. Outra aportación novidosa do programa, que di-
rixe e presenta Mª Carmen Mella, estivo na incorporación do humor a través de dúas 
personaxes, o “Comandante Peíños” e o “Cabo Machichaco”, que se ocupaban dos 
concursos e dos sketch; e tamén se impulsou o set do coloquio, no que interviñan o 
inmigrante convidado polo programa; unha testemuña galega no lugar de acollida 
visitado e o avogado José Manuel Roibás.

O mes de decembro iníciase cunha lembranza a Eduardo Blanco Amor. As 2.50 
horas do día 2 emítese a obra de teatro A Esmorga. Con motivo do 25 cabodano 
do seu pasamento, TVG ofreceu a representación teatral desta novela pola compañía 
Sarabela Teatro. Tamén se emitiu o conto O Noxo, do seu libro Os Biosbardos, con-
vertido en guión para televisión por Roberto Vidal Bolaño, dirixido por Antón López 
Dobao e Ricardo Llovo.

A finais de ano, comezando o día 24 de decembro, TVG introduce nas súas emi-
sión, de forma ocasional, o sistema de reproducir en pantalla mensaxes desde telé-
fonos móbiles, por medio do número 5885. Por este sistema, emitíronse un total de 
4.000 mensaxes, tanto de galegos no exterior que puideron felicitar en directo ás 
súas familias ou coñecidos como desde calquera outra parte de España. Este mesmo 
procedemento utilizouse na noite de Fin de Ano 
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Remata o ano 2004 con outra innovación, desde día 31 de decembro a emisión de 
Galicia TV, canal internacional de TVG intégrase en “Imagenio” unha plataforma de 
Telefónica baseada no ADSL. Grazas a este sistema podíase recibir nos receptores 
convencionais con calidade dixital.

A programación da TVG para Europa –que, xunto coa destinada a América, confor-
ma a oferta que se vén distribuíndo por satélite e redes de cable desde hai sete anos- 
comeza neste novo medio de distribución, poucos meses despois da súa entrada na 
rede de cabo da empresa galega “R” e do inicio das emisións por TDT (Televisión 
Dixital Terrestre) de carácter libre e aberto no ámbito da comunidade autónoma. 

Novidades en Informativos

Desde o día 11 de febreiro, os informativos locais das 13.00 horas comezaron a 
ofrecer información meteorolóxica con predicións propias de cada zona de 
desconexión. Estes espazos meteorolóxicos estrearon tamén unha novidosa imaxe: 
os datos do día ofrecíanse a través dun mapa de predición baseado nun sistema de 
infografía en movemento, que irá amosando a situación en cada área. Utilizaban ta-
mén a imaxe real das cámaras web da CRTVG para amosar o tempo do que se estaba 
a vivir en cada lugar.

Ás 23.50 horas do 26 de febreiro, e durante unha hora, os Servizos Informativos 
ofreceron un Especial Informativo, presentado por Tino Santiago, de comezo da 
campaña para as eleccións xerais do 14 de marzo, que acabaría na traxedia do 
11M. Como é habitual nestas campañas, durante este programa houbo conexións en 
directo coas cidades escollidas polos partidos políticos. Pero nesta ocasión Galicia 
foi escenario dunha novidade: por primeira vez nuns comicios xerais, un candidato á 
Presidencia comeza a campaña electoral na praza do Obradoiro. Foi o líder do Parti-
do Popular, Mariano Rajoy que iniciou nesta ocasión a súa campaña para presidente 
do goberno español.

Durante esta campaña os Servizos Informativos tamén emitiron información especí-
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fica en desconexións. Así a partir das 21.35 horas do 1 de marzo, e dentro dos Infor-
mativos Locais, noite comezaron a emitirse unha serie de entrevistas ós candidatos 
provinciais dos distintos partidos políticos ás eleccións xerais do 14 de marzo. O xor-
nalista Fran L. Iglesias foi o encargado de levar a cabo estas conversas cos candidatos 
locais ás eleccións xerais. 

Desde o día 11 de marzo, data dos atentados nos trens de Madrid, TVG desprazou 
dez equipos de profesionais á capital de España. O mesmo día ofreceu preto de quince 
horas en directo, e continuou informando as datas seguintes, de tal xeito que o resto 
da programación destes días ata as eleccións, quedou supeditada ós acontecementos 
que se ían rexistrando. Tamén incorporou o lazo negro na pantalla en sinal de loito. 

Neste ambiente de trauma social, o 14 de marzo celébranse as eleccións xerais ás 
que TVG dedica un amplo despregue. De xeito habitual, a cobertura informativa dun-
has eleccións sempre movía un amplo despregue de profesionais, pero neste caso a 
dedicación foi maior se cabe. 

Na análise dos primeiros datos e dos resultado definitivo participaron o escritor e 
analista político Pedro Arias, o historiador Ramón Villares, o catedrático de Dereito 
Constitucional da Universidade de Santiago Roberto Blanco Valdés, o xornalista Car-
los Luis Rodríguez e o escritor e académico Víctor Freixanes, moderado polo xorna-
lista e presentador da TVG Tino Santiago.

O día 4 de maio tivo unha relevancia especial na TVG porque foi o día do partido 
de volta das semifinais da Liga de Campións, que disputaba esa noite o Deportivo 
en Riazor diante do Oporto e que lle podía da-lo pase para a final do próximo 26 de 
maio. Durante todo o día, a Televisión de Galicia ofreceu unha programación espe-
cial para dar conta de todo o que rodeou a este encontro. Para isto, instalárase un set 
durante todo o día no Playa Club da Coruña, dende onde se realizaron en directo os 
programas A Revista, dedicado especialmente a este evento deportivo, o Telexornal 
Mediodía e os espazos deportivos da Televisión de Galicia. 
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Os xornalistas deportivos Alfonso Hermida, que conduciu o programa especial de 
Europa en Xogo, Mónica Martínez, Xosé Antón Fraga, Eduardo Herrero, Xosé Luis 
Núñez e Carlos Alberto Sánchez informaron durante todo o día dende distintos pun-
tos da Coruña. Estivo previsto como punto de conexión a Praza de Catro Camiños, 
tradicional escenario de celebración para os afeccionados deportivistas. Sen embar-
go, non houbo motivos de celebración porque o Depor perdeu 0-1 diante do Oporto e 
non pasou a eliminatoria.

O xoves, día 3 de xuño, un novo accidente de mar obriga a unha modificación na 
programación de TVG. Ese día o Consello de Administración da CRTVG, no que es-
tán representadas as tres forzas políticas con representación no Parlamento Galego, 
acordou por unanimidade, o aprazamento da emisión do debate sobre as eleccións 
europeas, como mostra de dor e solidariedade polo naufraxio do cerqueiro O Bahía, 
buque con base no porto de Cambados, que se afundira a última hora da tarde ante-
rior a catro millas ó suroeste de las Illas Sisargas. Morreran tódolos tripulantes, dos 
que a maioría eran veciños da parroquia de Cesantes, en Redondela. Unha traxedia 
que xustificaba este aprazamento. 

O debate emitiuse ó día seguinte, venres, ás 22,00 horas. Moderado por Francisco 
López Iglesias, contou coa presenza do candidato do PPdG ó Parlamento Europeo 
Daniel Varela; da candidata do PSdeG -PSOE Rosa Miguélez; e do candidato do BNG 
Camilo Nogueira, que expuxeron as principais liñas dos seus respectivos partidos 
para estes comicios.

O domingo 13 de xuño, xornada electoral europea, arredor de 250 profesionais in-
tegraban o operativo organizado para ofrecer máis de dez horas de información sobre 
o desenvolvemento das votacións e os resultados.

Como soe ser habitual nestes eventos, desde as 19,45 horas comezou un informativo 
especial co título Eleccións Europeas 2004, nesta ocasión conducido por Francis-
co L. Iglesias e Marga Pazos. Ás 20.00 horas, co peche das mesas electorais, déronse 
os primeiros datos a pé de urna dunha enquisa elaborada por Ipsos – Ecoconsulting; 
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o reconto das primeiras mesas e un contacto permanente co Pazo de Congresos e Ex-
posicións de Madrid, desde onde Lois Oreiro informaba dos datos oficiais facilitados 
polo Ministerio do Interior. Tamén foron continuas as conexións con Dolores Parga, 
desde Bruxelas e o Parlamento Europeo para coñecer de primeira man os resulta-
dos no resto de países da Unión, e con Carlos Portas para realizar un seguimento do 
transcurso desta xornada en Portugal. Este amplo despregue rematou coas primeiras 
valoracións dos políticos e a opinión dos analistas.

O domingo, día 8 de agosto, TVG transmite a partir das 10.00 horas os actos de 
clausura da Peregrinación Europea de Xóvenes, desde o Monte do Gozo, dende se 
reuniron preto de 40.000 mozos.

Programas especiais de 2004

No capítulo de contidos especiais da programación, 2004 comeza coa emisión en 
directo o día 1 de xaneiro, desde a catedral de Santiago, da Santa Misa Xubilar coa 
que se inicia o primeiro Ano Santo do século XXI. A partir das 11.30 h., as cámaras da 
TVG ofreceron esta primeira cita relixiosa do ano 2004. Pechábase así unha serie de 
transmisións especiais que realizadas eses días, cos actos de Translación do Apóstolo 
e a Apertura da Porta Santa, cos que se da por iniciado este Ano Xacobeo, no que San-
tiago se convertía una vez máis no centro espiritual para persoas de todo o mundo.

No primeiro venres de 2004, día 2 de xaneiro, TVG ofreceu o programa especial 
Tardes de Festa, magazine presentado Xosé Manuel Piñeiro, a partir das tres e me-
dia da tarde. Foi un espazo fundamentalmente dirixido a un público familiar, nestas 
datas reunido no fogar. Este formato permitía ofrecer todo tipo de sketchs humorís-
ticos, entrevistas, xogos, actuacións musicais e mesmo sorteos para os espectadores.

Na tarde do 5 de xaneiro, a partir das 15.35 horas ofreceu o especial Dez Magos 
no país das Marabillas, un programa dedicado ó mundo da maxia en Galicia no 
que o popular Mago Antón actuou como presentador e mestre de cerimonias. Ó longo 
da hora e media de duración deste espectáculo dedicado ós máis cativos actuaron dez 
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dos mellores magos galegos, cada un deles verdadeiro mestre na súa especialidade.

A continuación, ás 17.20 horas, emitiuse un programa especial en directo co a che-
gada dos Reis Magos ás principais cidades galegas, presentado por Carlos Macía. Ó 
longo de dúas horas informou en directo do desenvolvemento das tradicionais ca-
balgatas dos Reis Magos, narradas polos xornalistas Xosé Manuel Maseda, Quique 
Morales e Icía Alcalde, en Vigo; con Loli Gómez, en Lugo; con Belén Pérez, en Ouren-
se; con Enrique Magdalena, en Pontevedra; con Raquel Fernández, na Coruña, con 
Mariola Pedreira, en Ferrol e con Xesús Peleteiro, na capital galega. Para levar a cabo 
este programa foi necesario un despregue de máis de 50 profesionais da TVG.

O día 6 de xaneiro, dentro dunha programación dedicada especialmente ós rapa-
ces, emitiuse unha versión infantil de Supermartes, conducido igualmente por 
Xosé Manuel Piñeiro. A partir das 17.10 horas e durante dúas horas e media, o con-
curso máis veterano da televisión adaptou o seu formato a tres parellas de nenos. Es-
tes equipos tiveron que enfrontarse entre si a diversas probas de habilidade, coñece-
mentos e enxeño, concibidas para eles. Pola noite Supermartes volveu ó seu formato 
habitual. 

O día 25 de maio, a partir das 21.30 horas, na explanada dos Escolapios de Monfor-
te realizouse a gravación da primeira gala musical de verán de 2004. A gravación es-
tivo aberta ó público para o que se dispoñía dunhas 2.500 asentos para os asistentes, 
que puideron acceder ó recinto a partir das 20:30 horas. Este espectáculo enmárcase 
dentro da serie de programas denominado Galas dos Camiños que se emitiron ó lon-
go do verán daquel ano,

Esta primeira gala, foi conducida por Sonia López e Mon Santiso. As seguintes galas 
graváronse na Praza Maior de Ourense, no aparcadoiro do pavillón de deportes de 
Lugo, en Melide, en Vigo, en Sada, Muros, A Pobra do Caramiñal, e noutros lugares 
de Galicia. Case sempre cunha parella de presentadores distinta, combinando a par-
ticipación de tódolos presentadores da TVG: Patricia Pérez e Tacho González, Gayoso 
e Pemón Bouzas; Beatriz Manjón e Xosé Manuel Piñeiro, Beatriz Manjón e Pemón 
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Bouzas, Mayte Cabezas e Pemón, Diana Nogueria e Gayoso; Beatriz Manjón e Uxía 
Blanco; Nieves Rodríguez e Sonia López; Iolanda Vázquez e Tacho González; Nieves 
Rodríguez e Xosé Manuel Piñeiro.

Os días 24 e 25 de xullo de 2004 teñen unha relevancia especial. Por ser Ano 
Santo, TVG pon en marcha unha programación especial centrada nos actos festivos 
e institucionais que se celebran durante a véspera e o Día de Galicia, xornada grande 
da Comunidade. As celebracións deste Ano Xacobeo, data na que Galicia se convertía 
novamente en nexo de unión de Europa co resto do mundo na confluencia do Camiño 
de Santiago, tería un fiel reflexo na programación, a través de espazos musicais e da 
propia cobertura informativa. 

Os Servizos Informativos realizaron un amplo despregue técnico e humano sen pre-
cedentes, desprazando gran parte da programación da xornada ás rúas de Compos-
tela. Deste xeito, os “Telexornais”, tanto do mediodía como do serán, foron presen-
tados por Gloria Rodríguez, desde a Praza do Obradoiro; o magazín informativo “A 
Revista Fin de Semana”, conducido por Mayte Cabezas desde a Casa da Parra, na 
Praza da Quintana, e o programa especial “Santiago en pé de festa”, que percorreu os 
principais enclaves e rúas de Compostela, a partir das 18.40 horas. 

A partir das 21.35 horas, a TVG ofreceu, en directo, desde o Pazo de Exposicións 
de Compostela un espectáculo encadrado no programa do Xacobeo Concertos das 
Estrelas, presentado por Xosé Ramón Gayoso. As 23.40 horas conectouse, coa uni-
dade móbil desprazada na Praza do Obradoiro para a retransmisión do espectáculo 
de Fogos do Apóstolo e da Queima da Fachada Gótica da Catedral compostelá, con 
comentarios de Xosé Manuel Maseda.

O día 25, Festa do Apóstolo e do Día de Galicia, os Servizos Informativos conti-
nuaron cos programas en directo desde as principais rúas de Compostela, atentos ó 
desenvolvemento dos principais actos da xornada. A partir das 19.30 horas, desde o 
Pazo de Congresos de Santiago emitiuse a xa tradicional entrega das Medallas Galicia 
2004, coas que o executivo galego distingue a distintas persoas ou institucións que 
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teñan destacado polos seus méritos ao servizo da Comunidade Autónoma, en calque-
ra aspecto da realidade social, cultural ou económica. Francisco Lopez Iglesias foi o 
encargado de comentar en directo o desenvolvemento do acto.

O venres, día 10 de setembro, con motivo do falecemento do poeta galego Manuel 
María Fernández Teixeiro e a xeito de sentida homenaxe, a Televisión de Galicia emi-
tiu unha entrevista inédita que lle fixera en novembro de 1997. No documento que se 
emitiu a continuación do Telexornal Noite, Manuel María facía un repaso por toda a 
súa vida e os distintos aspectos dela. Lembraba a súa infancia e a súa formación na 
súa terra natal de Lugo; afondaba nos seus primeiros anos de estudo en Santiago de 
Compostela e os seus primeiros contactos cos intelectuais da época como Otero Pe-
draio, Ramón Piñeiro ou García Sabell, entre outros. O poeta da Terra Chá luguesa 
tamén recordaba os seus primeiros libros e a evolución da súa obra.

Os Tonechos con programa propio

Nos primeiros meses deste ano 2004, comezan a promoverse unha serie de actua-
cións de Os Tonechos que acabarán por constituírse nun programa propio dentro da 
TVG. A traxectoria foi a seguinte:

O día 5 de marzo ten lugar a primeira actuación de Os Tonechos en Luar pero fora 
de Galicia. Nesta data, a familia Os Tonechos, desprazouse a New Jersey para parti-
cipar na entrega dos “Premio Depor USA”, galardón que concede desde a emigración 
unha peña de afeccionados do equipo coruñés e co que destacan o labor de persoas 
relevantes no ámbito cultural, social ou político. Por esta razón, a súa actuación en 
Luar foi posible por medio de conexión por satélite.

O día 4 de maio, a partir das 21.30 horas, emítese por primeira vez un especial 
de humor onde os protagonistas foron Os Tonechos, na súa primeira intervención 
como grupo independente de Luar. Foron algo máis de sesenta minutos con diferen-
tes scketchs dun primeiro día de traballo na construción. Un día que xa non comezou 
moi ben para Os Tonechos e ó longo do día foise complicando, pouco a pouco, para 
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estes dous obreiros tan especiais. Tamén incluíronse algúns dos números realizados 
dentro de Luar. O espazo obtivo un éxito considerable xa que acadou unha cota de 
mercado do 27 por cento, superando os niveis das outras cadeas de televisión. 

A partir de aquí pode asegurarse que comeza unha vida propia de toda a familia Os 
Tonechos como fenómeno social e descubrimento da TVG. 

Desde o domingo 20 de xuño comezou a emisión regular de programas específicos 
en prime time, compostos por compilacións das actuacións en Luar, na entrega de 
Premios Mestre Mateo. Estes programas acadaron cotas de audiencia arredor do 25 
por cento, resultado que confirmaba a aceptación destes humoristas. 

Por iso, un mes máis tarde, e desde o 22 de xullo, Os Tonechos pasa a ser unha 
emisión regular os xoves, sobre as 23,00 horas. Comezan cunha disparata aventura 
denominada Unha de medo, que acadou un share do 27 por cento, para continuar 
a semana seguinte con Van á praia, gravado en Portosín, na praia de Punta Batuda, 
que tamén supera o 27 por cento da cota de pantalla, superior a calquera dos progra-
mas televisivos desas horas. Maior foi con Os Tonechos no Gran Hotel, do 12 de 
agosto, que chegou a un 38 por cento. En setembro deste ano, desde o día 19, o pro-
grama volve a emitirse as noites dos domingos, despois do espazo deportivo.

Programas regulares novos do 2004

Noite Brava: Na noite do domingo 11 de xaneiro, estrease este programa concur-
so dirixido a toda a familia, conducido por Beatriz Manjón e Avelino González. Un 
gran formato no que participaban dous equipos representantes de diferentes locali-
dades da comunidade galega, que se enfrontaban a través de distintas probas e xogos 
que mantiñan a tensión ata o final.

No primeira edición de Noite Brava participaron xentes do concello lucense de 
Abadín e do municipio coruñés de Laracha. Os compoñentes dos dous equipos eran 
elixidos entre as 50 persoas de público da localidade que enchían cada unha das gra-
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das do plató, en función do tipo de proba á que se enfronten (proba física, de habi-
lidade ou de coñecementos). En definitiva, tratábase dun concurso de compoñente 
territorial que aportaba a emoción do enfrontamento directo entre habitantes dunha 
mesma zona xeográfica, coa que toda a audiencia se identificaba.

O Rei da Comedia, segunda fase: Case a finais de xaneiro, o día 29, comeza a 
emisión da segunda temporada deste programa que tivera a súa primeira edición no 
verano de 2002, con Fernando Acebal. Esta segunda fase, que tivo como obxectivo 
descubrir novos valores do humor, foi presentada polo mago Luis Boyano. O xurado 
estaba composto por Roberto Vilar, un dos compoñentes de Os Tonechos, aínda nes-
tas datas dentro do musical “Luar”, e as actrices Paula Carballeira e Iria Piñeiro. O 
xurado era o encargado de aconsellar e criticar ás actuacións dos concursantes, pero 
seguían sendo os espectadores cada semana os que decidían a través de chamadas 
telefónicas quen continuaba ou abandonaba o espazo.

O programa, idea orixinal da empresa galega Zopilote S.L. e producido por CTV para 
a Televisión de Galicia, reaparecía nesta temporada cunha imaxe renovada, cun dese-
ño e cores actualizados. A Banda do Rei, grupo dirixido polo músico lucense Piti Sanz, 
achegaba sons compostos por eles especialmente para animar o desenvolvemento de 
O Rei da Comedia.

Terras do Leste: Desde o sábado 17 de abril, arredor das 18 horas, comeza a 
emisión desta nova serie documental de 13 capítulos, de 26 minutos cada un, dirixi-
da e presentada polo xornalista Luís Menéndez coa produtora Faro – Lérez, S.L. O 
obxectivo era informar sobre os dez países que se incorporarían na Unión Europea, 
a partir del 1 de maio seguinte: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Chequia, Eslova-
quia, Hungría, Eslovenia, Malta e Chipre. 

Terras do Leste tivo unha certa continuidade no xeito de afondar nos costumes, 
tradicións e lendas populares da anterior serie documental Terras de Merlín, pero 
nesta ocasión cos descoñecidos países do Leste. 
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Arrampla con todo: O luns, 26 de xullo, estease este programa matinal. Un con-
curso para tódalas xeracións que tiña por obxectivo poñer a proba a destreza dos 
participantes para sobrevivir ás cuestións domésticas fundamentais. Presentado por 
María Solar, e coa colaboración David Noya, o concurso contaba con dous participan-
tes, acompañados de tres cómplices, familiares e amigos, que competían por chegar 
a unha subhasta final con atractivos premios e regalos da casa. 

O Corpo da alma: Desde o día 31 de xullo, TVG comeza unha aposta polo xénero 
documental coa estrea desta serie de trece capítulos, na que o fío condutor era unha 
conversa entre un antropólogo, Marcial Gondar; un psiquiatra, Emilio González; o 
propio director da serie, Xosé Lois Ledo Andino, e a axudante de dirección Chefa 
Sampedro Armental, na que narran a historia das diferentes festas galegas e abordan 
temas como o dos ofrecidos que acoden a salda-las débedas adquiridas cos santos 
que nelas se festexan. Aínda que cada capítulo está dedicado a unha festa diferente, 
en todos eles se fai referencia ás demais romarías por considerar a serie como unha 
unidade cunha mesma temática.

Máxima Audiencia: un novo espazo de humor que se estrea o luns 9 de agosto, 
presentado polo actor Manuel Manquiña, dirixido por Suso Iglesias, e integrado por 
un amplo elenco de actores galegos, como Antonio Durán “Morris”, Quico Cadaval, 
Maxo Barjas, Evaristo Calvo, e Víctor Mosqueira. Tamén contaba co veterano repor-
teiro da Radio Galega, Luís Rial presentará unha serie de reportaxes sobre diferentes 
comidas con colectivos tan singulares como os bombeiros de Vigo ou un grupo de 
drag queens composteláns. Pensado como un espazo para os telespectadores noctur-
no, Máxima audiencia supoñía a recuperación dunha parella artística que marcou 
unha época nos primeiros anos da TVG, o reencontro entre Manquiña e Morris. O 
programa contaba cunha banda musical propia a cargo do compositor Pablo Novoa.

Domingo co Súper: durante os tres domingos que van desde o 29 de agosto ó 
12 de setembro, desde as 16.00 ata as 19.00 horas, emitiuse un programa especial 
de tarde en directo, coa finalidade de entreter nestas datas de transición entre as va-
cacións o verán e o comezo da escola dos rapaces. En realidade era unha versión de 
domingo do espazo Supermartes, conducido por Xosé Manuel Piñeiro, cos mesmos 
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contidos de sorpresas, entrevistas, música e humor no que os premios para a xente 
do plató e para os telespectadores da casa eran os protagonistas. 

Remate de 2004

Desde o sábado 11 de decembro, TVG iniciou a emisión dunha nova continuidade 
propia da campaña de Nadal, que inclúe 3 anuncios e 19 cortiniñas distintas, que ían 
contando unha historia en clave musical, de autoría orixinal e creada exclusivamente 
para este fin. A música é de Manu Conde, a letra de Quico Bea, e as voces púxoas Ma-
ría do Ceo e os nenos Raúl Río, Laura Seijo e Javier Vidal, todos eles participantes na 
edición galega do programa “Veo Veo”. Os 3 anuncios facían referencia ó Nadal, Fin 
de Ano e Reis.

Na noite do venres, 17 de decembro, Televisión de Galicia e as canles dixitais 
internacionais para Europa e América ofreceron a partir das 21.30 horas a retransmi-
sión en directo do grande espectáculo pirotécnico e musical, que se celebrou simul-
taneamente nas sete grandes cidades galegas, co que se pecharon os actos culturais 
deste Xacobe 2004, do Ano Santo. Para facer posible esta emisión foi necesario un 
amplo despregamento técnico e humano, con ó redor de 60 persoas, para efectuar 
desconexións con cada escenario e realizar así unha retransmisión desta gran festa 
que comentou Xosé Manuel Maseda. Os escenarios deste espectáculo estiveron situa-
dos na praia de Riazor, na Coruña; no Parque do Castro, en Vigo; na Praza da Breta-
ña, en Lugo; na Ponte do Milenio, en Ourense, en As Corbaceiras, en Pontevedra; na 
Praza de España, en Ferrol e na Alameda, en Santiago de Compostela.

A gran “sinfonía” de fogo e música estaba composta de cinco partes, a modo de par-
titura musical. Iniciouse con “Galicia”, con música do autor do himno do Xacobeo, 
Xosé Manuel Budiño, e rematou con “Jubileo”, da ópera Turandot, de Puccini. O 
espectáculo anunciábase como a maior tirada de fogos de artificio xamais vista no 
mundo xa que, esa noite, estalarán en Galicia once toneladas de pólvora en 25. 000 
artificios pirotécnicos con 350 000 vatios. 
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O ano 2004 remata de forma habitual, con grandes programas de despedida e de 
entrada do Aninovo, esta vez con presentación Xosé Ramón Gayoso, Nieves Rodrí-
guez, Beatriz Manjón, Yolanda Vázquez, Sonia López, Diana Nogueira, Yamilé Lavín 
e o humorista Carlos Jiménez. 

Pero como novidade específica deste final de Ano Santo foi a transmisión dos actos 
de peche da Porta Santa da Catedral, en directo a partir das 16.30 horas do día 31 de 
decembro, con comentarios de Francisco López Iglesias e do Padre Isorna. Con este 
acto, clausurouse oficialmente o Ano Santo de 2004, Deste xeito a Porta Santa, ta-
mén coñecida como do Perdón, non volverá ser aberta ata que se celebre o próximo 
Xubileo, no 2010.

Tamén pode considerarse o 2004 como a antesala dun novo cambio de estruturas na 
Televisión de Galicia, xa que no 2005 haberá renovación total de directivos. Por esta 
razón, pode ser ilustrativa grella de programación desde último trimestre de 2004, 
que coincide co inicia da temporada de programación outono inverno e co final dun-
ha etapa.
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Resultados de 2004

O gráfico da evolución da cota de mercado durante os meses de 2004, en compara-
ción con 2003, mostran unha lixeira caída ou reaxuste da audiencia o mercado cada 
vez maior de televisión. Como quedou dito este reaxuste va ser progresivo desde estes 
anos ata chegar as cotas de mercado que corresponden a unha televisión autonómica.

En todo caso, obsérvese que as caídas das que estamos a falar nestes anos son de dé-
cimas, polo tanto se está a producir un reaxuste suave, aínda que progresivo.
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Esta tendencia de suave caída ou axuste, apreciase mellor no gráfico de evolución das 
medias anuais



 

Capítulo 8

2005. XX aniversario e nova etapa con cambio de equipo da TVG

O ano 2005 marca un cambio de etapa na Televisión de Galicia xa que rematan once 
anos baixo a dirección xeral de Francisco Campos ó producirse un cambio de orien-
tación política na Xunta de Galicia, que pasa a ser gobernada pola coalición PSdeG-
PSOE e o Bloque Nacionalista Galego. A nova Xunta nomeará director xeral a Benig-
no Sánchez quen renovará todo o equipo directivo da TVG.

Esta renovación se levou a cabo no mes de setembro, que é a época na que se comeza 
unha nova temporada de programación. Por esta razón, o novo equipo ten que pasar 
una período de transición cos programas previstos polos directivos anteriores, e cuns 
presupostos comprometidos xa para este ano 2005. 

Estes presupostos de TVG para 2005 chegaban a un total de 96,9 millóns de euros, 
cantidade que supoñía o 84,82 por cento das dotacións previstas para toda a CRTVG 
neste ano, que eran 114,35 millóns de euros. Foron presentados no Parlamento de 
Galicia polo director xeral o 14 de novembro de 2004. 

Acontecementos relevantes de 2005

Na mañá do día 14 de xaneiro falece a presentadora pioneira de TVG Dolores Bou-
zón que fora o primeiro rostro que saudou ós galegos no comezo das emisións de 
Televisión de Galicia, o 24 de xullo de 1985. O pasamento chegou despois dunha 
longa enfermidade que a tivo retirada da pantalla desde 2002, pero xa tivera outras 
temporadas de baixa por causa da súa fráxil saúde. O día 15 celebrouse o funeral na 
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igrexa de San Francisco.

Dolores Bouzón comezou na TVG en xuño de 1985 como presentadora de continui-
dade, tal como se narra no capítulo primeiro. Co tempo e coa desaparición desta fun-
ción, pasou a presentar pequenos espazos como Moderato Cantábile e 1992, coa 
dirección de Luis Mariño. Presentou espazos máis longos como O que vai Vir du-
rante os anos 1993 e 1994. Popularizou o personaxe de Lola Corazón, creado en 1996 
para participar no programa De todo Corazón que dirixía Fidel Fernán. Presentou 
Esto é noticia, dirixido por Pilar Comesaña na temporada de 1997. Espectáculos 
musicais como Galicia Terra Única na Coruña, en 1997 ou do Xacobeo de 1999. Fixo 
reportaxes para A Revista Fin de Semana no ano 2001. Puxo a súa voz a moitas 
reportaxes culturais e Informativos. Presentou Galas de Moda en varios anos. Foi xu-
rado do Tequelexou. No remate deste ano 2001 participou no Supermartes especial 
gravado para o comezo de ano. No Luar do mesmo día 14 de xaneiro d 2005, houbo 
un espazo de lembranza de Dolores Bouzón, en días sucesivos, outros programas ta-
mén farían un recordo á falecida.

O venres 25 de febreiro, Luar chega ós 500 programas en emisión. Naceu un 
30 de setembro de 1992 co obxectivo de facer un espectáculo da música e cultura 
galegas, pero nesta longa evolución ata o 2005, Luar conseguiu ser unha plataforma 
para artistas, intérpretes e presentadores galegos e tamén un escenario para os seus 
cómicos e actores. 

O punto de partida desta longa historia de “Luar” tivo como protagonistas ó promo-
tor José Francisco Rodil Lombardía, daquela director da TVG, ó creador do progra-
ma, Manolo Abad, e ó presentador Xosé Ramón Gayoso. A celebración prolongouse 
ó longo de dous programas, este 25 de febreiro e o seguinte 4 de marzo, coa partici-
pación de tódalas presentadoras do programa ó longo destes anos. Unhas estiveron 
en persoa e outras por medio de gravacións: Mercedes Peón, Paula Vázquez, Luis 
Tosar, Nieves Rodríguez – actual presentadora xunto a Xosé Ramón Gayoso -, Diana 
Nogueira, Luis Zahera, Mela Casal, Uxía Blanco, Sonia López e Yamilé.
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No mes de marzo deste ano 2005 tamén se cumpren 15 anos de emisión conti-
nuada de cine en versión orixinal, período no que se emitiron máis de 500 películas. 
Esta modalidade de versión orixinal subtitulada en galego, emítese en 2005 dentro 
do espazo Butaca Especial nas noites dos sábados.

Nesta sesión subtitulada emitíronse ciclos tan variados como os temáticos dedicados 
aos “Amores tolos”, ós “Mestres do Cinema italiano”, ó “Telelixo”, ó “cine dentro do 
cine”, ó cinema de gángsters e depresión americana, aos musicais e bélico. Tamén 
salientan ciclos dedicados ós actores, como Marlon Brando, Marilyn Monroe, Rita 
Hayworth, Gary Cooper, Jeanne Moureau ou Vincent Price, entre outros. De igual 
xeito, tamén se dedicaron ciclos especiais ós directores, de recoñecido prestixio e 
sona, como Woody Allen, Martin Scorsese, Francois Truffaut, John Ford, Jacques 
Tati, Roberto Rossellini, Federico Fellini, Luchino Visconti, John Huston ou o ciclo 
que, nesas datas estaba emitindo a TVG, dedicado ao “tándem” formado polo mestre 
nipón Akira Kurosawa e o seu actor de cabeceira, Toshiro Mifune.

O día 8 de abril de 2005, desde ás 09.45 horas da mañá, os Servizos Informativos 
da Televisión de Galicia ofreceron unha ampla cobertura do funeral solemne do Papa 
Xoan Paulo II que se celebrou na Praza de San Pedro, oficiado polo decano do colexio 
cardinalicio, o cardeal Joseph Ratzinger. O especial informativo foi conducido por 
Carlos Fernández Amado e o Padre Isorna, que estableceron continuas conexións en 
directo cos enviados especiais Manuel Estévez, Xosé Luís Muñoz e Carlos Portas.

Rematada a cerimonia, a canle autonómica o enterro na cripta da basílica de San Pe-
dro, seguindo a tradición papal. As cámaras da TVG foron testemuños dos millóns de 
peregrinos que se achegaron a Roma para asistir aos funerais e tamén da asistencia 
masiva de xefes de Estado e de goberno de todo o mundo, de membros da realeza, 
na maior concentración de persoas de todos os estratos sociais da historia moderna.

O domingo, 17 de abril, TVG ofreceu unha ampla cobertura das eleccións no Pais 
Vasco. Ó longo do día estableceu varias conexións en directo, ademais dun amplo tra-
tamento nos Telexornais, do acontecido no transcurso da xornada electoral en Eus-
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kadi. O equipo de enviados especiais da TVG, formado polos xornalistas Xosé Manuel 
Maseda, Xosé Antón Ferreiro, Mayte Teijido e Rafael Moreiras, desde primeiras ho-
ras estiveron nos puntos de interese informativo. A partir das oito do serán, Francis-
co López Iglesias e Marga Pazos ofreceron un avancen os datos da enquisa elaborada 
pola empresa Ipsos-Ecoconsulting sobre datos de participación e resultados. Este 
programa especial tivo continuidade pola noite ofrecendo xa os datos oficiais co es-
crutinio e os resultados definitivos.

Como acontecemento deste ano é salientable o feito de que a TVG decidise retirar do 
horario infantil das 20.00 horas, a serie de debuxos animados Shin Chan, a partir 
do luns, día 9 de maio. Esta serie pasou nesa data a horario de noite, despois das 
21.30 horas. A TVG tamén rexeitou renovar os dereitos para emitir esta serie de ani-
mación, que remataban a finais deste ano 2005.

TVG presentou o día 25 de maio o libro Palabra de autor, palabra de autora, 
que ía acompañado dun DVD, no que se recollía a presenza de 126 autores galegos 
que no último ano pasaran polos informativos da TVG presentando as súas obras. 
Desde o 1 de maio de 2004, nos Telexornais iniciouse o espazo Palabra de autor, 
palabra de autora, dedicado a falar do libro galego. Desde esa data, acadou un pro-
tagonismo especial a través dos propios autores, libreiros, críticos e editores galegos, 
que presentaban nas pantallas da Televisión de Galicia eses produtos feitos en galego 
e dirixidos a un público galego. 

O día 19 de xuño ten lugar a xornada das eleccións autonómicas que vai ter trans-
cendencia na TVG co cambio total do equipo directivo. Como xa é habitual nestes 
eventos, a programación deste día estivo centrada no desenvolvemento das votacións 
e, desde as 19,30 horas, no espazo propio de sondaxes, análise e escrutinio con resul-
tado final. 

Tódolos informativos especiais de xornada electoral emitidos ó longo do día foron 
líderes de audiencia nas súas franxas, especialmente o programa “Eleccións Galicia”, 
que foi o máis visto do día, cunha cota media de pantalla do 36,8%, chegando a rexis-
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trar “picos” do 48,1 por cento.

Esta xornada electoral foi completada coa do día 27 de xuño, data na que se cele-
brou o escrutinio dos votos da emigración que, nesta ocasión, podían resultar defini-
tivos para a composición da Xunta de Galicia.

O luns 18 de xullo, TVG transmite en directo a constitución do novo parlamento 
de Galicia, no que a coalición PSdeG-PSOE e BNG forma a nova maioría da que sairá 
un novo executivo autonómico bipartito. Remataba así o período de case 16 anos de 
goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. A nova maioría designaría tamén os 
novos cargos da TVG. 

O día 24 de xullo, ten este ano a característica de se-la celebración do vixésimo ani-
versario do inicio das emisión da TVG, efemérides que se celebra cunha gala musical 
baixo o lema de 20 mares, cun percorrido polos 20 anos da historia da TVG, como é 
tradicional xa na propia historia da Televisión de Galicia, arredor da medianoite, o 
programa dará paso ó espectáculo dos Fogos do Apóstolo, na Catedral de Santiago.

Nesta data, os Servizos Informativos da TVG tamén desenvolveron un amplo despre-
gue para realizar algúns dos seus espazos en directo nas rúas de Compostela

Neste mesmo día 24 de xullo estrease o documental histórico Camiño de Santia-
go. A orixe, rodado en Alta Definición, que tentaba desvelar moitos dos misterios 
da Ruta Xacobea e do fenómeno das peregrinacións. Dirixido por Jorge Algora, conta 
a historia dun peregrino francés que se ven atraído pola historia e as lendas do Ca-
miño de Santiago. Convencido de que a realización do camiño eleva ó ser humano, 
emprende a aventura de acadalo.

O documental, conducido por Fernando Sánchez Dragó, foi creado a través de elabo-
radas dramatizacións rodadas con técnica cinematográfica, nas que participaron un 
total de 34 actores e 83 figurantes.
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O día seguinte, 25 de xullo, ás 22,55 horas, ten lugar a estrea en televisión da lon-
gametraxe Un bosque de música, coprodución da TVG con Vía Láctea Films, di-
rixida por Ignacio Vilar e que conta a traxectoria do grupo de folk galego “Luar na 
Lubre”. Boa parte da película foi filmada en lugares emblemáticos da comarca de 
Valdeorras, en Ourense. 

A longametraxe fora presentada oficialmente no Reade Theater do Lincoln Center, en 
Nova York. A película tivera o ano anterior unha destacada participación na Semana 
Internacional de Cine de Valladolid e no Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Dentro da programación dese mesmo día 25 de xullo, TVG ofrecera, ás 01,30horas, 
a estrea da primeira serie de televisión coproducida entre España e Marrocos: Ha-
nan. De Marrocos a Galicia: O que nos une, realizada por Ibisa TV e na que 
tamén participa como coprodutora Televisión de Galicia.

A serie, dirixida por Valentín Carrera, traza en seis capítulos os paralelismos entre 
Galicia e Marrocos mediante xogos visuais e transicións que lle amosan ao especta-
dor as similitudes, os contrastes e os equívocos. A produción toma o seu nome da 
nena Hanan El Omari, nacida en Santiago de Compostela, de pais bereberes, que é 
cidadá galega e marroquí, árabe e europea. Deste xeito, Hanan é un símbolo do que 
une a Galicia e a Marrocos, o que achega as dúas beiras de auga e area, e é tamén un 
símbolo do futuro de convivencia e mestizaxe cara o que camiñan as sociedades.

O mércores 27 de xullo, transmitiuse en directo, a partir das 10.00 horas, des-
de o Pazo do Hórreo de Santiago de Compostela -sede do Parlamento de Galicia-, 
a primeira xornada da sesión de investidura do presidente da Xunta de Galicia. O 
xornalista da Xesús Fontenla, foi o encargado dos comentarios ao longo do acto, que 
consistiu na exposición do programa de goberno para a próxima lexislatura que pro-
nunciou o candidato á Presidencia da Xunta, Emilio Pérez Touriño. A sesión rematou 
ó venres 29 de xullo coa elección do novo presidente da Xunta de Galicia que relevaba 
a Manuel Fraga no posto.
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Un días máis tarde, o martes 2 de agosto, TVG transmitiu en directo os actos de 
toma de posesión de Emilio Pérez Touriño como presidente da Xunta de Galicia. Ás 
12.00 horas, conectou co Parlamento de Galicia, onde o novo titular do Goberno au-
tonómico xurou o seu cargo ante a Presidencia da Cámara. 

Tralo acto institucional no Pazo do Hórreo tivo lugar unha cerimonia aberta na Pra-
za do Obradoiro, que a partir das 13.30 horas na que se ofreceu un espectáculo de 
artes escénicas e audiovisuais, acto que tamén foi transmitido en directo dentro do 
especial informativo da TVG. Os comentarios en directo estiveron a cargo de Xesús 
Fontenla.

E o xoves 4 de agosto, transmitiuse igualmente en directo o acto de toma de pose-
sión dos novos conselleiros do equipo bipartito da Xunta de Galicia, dentro de espazo 
informativo Bos Días, a partir das 10,00 horas. 

Como remate da constitución das novas institucións autonómicas, o día seguinte, 5 
de agosto, dentro do espazo A Revista, transmitiuse en directo desde o Parlamento 
de Galicia sesión oficial de apertura da VII Lexislatura autonómica. 

Etapa de transición 

En plena etapa de transición do equipo directivo, mentres se van coñecendo posibles 
nomes que se farán cargo da CRTVG153, a TVG comeza a temporada de 2005-2006 na 
primeira semana de setembro. A partir do 2 de setembro iníciase a etapa de resta-
blece-la emisión de tódolos aqueles programas que quedaran en suspenso durante o 
verán. O mesmo tempo que se retiran os que foron creados só para a época estival.

Nestas datas estase gravando Maridos e Mulleres, nova produción que Zenit Tele-
visión para a TVG. Unha serie dirixida por Jordi Frades e Gerardo Rodríguez, sobre o 
guión de Carlos Portela, Victoriano Sierra e Xosé Rubio, que conta coa participación 

153 Unha das primeiras informacións con posibles nomes aparece en La Voz de Galicia, o sábado 24 
de setembro de 2005, p.69 “Benigno Sánchez García será el director general de CRTVG”. 
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de actores tan coñecidos para o público galego coma Dorotea Bárcena –a popular 
avoa dos Tonechos-, Laura Ponte, Maxo Barjas, Mónica Camaño, Cristina Pascual, 
Pedro Alonso e Fernando Acebal, entre outros. 

Con Maridos e Mulleres, TVG quería explorar o terreo das series urbanas. A nova 
produción segue da tendencia de series que se ocupan da vida dentro dunha comu-
nidade. O equipo de guionistas sinala como fontes de influencia a mítica “Payton 
Place”, a australiana “Neighbours” –emitida no seu día pola Televisión de Galicia- e 
“Mulleres desesperadas”, o éxito televisivo da temporada. A súa emisión comezaría 
en outubro do ano seguinte.

O 9 de setembro, Luar comeza a súa décimo cuarta temporada. Pasados ampla-
mente os 500 programas, inicia o seu ano 14 de vida en antena na TVG, coa segurida-
de de que continuarán aínda varios anos máis. É case o único programa do panorama 
televisivo español que mantén a súa audiencia ó longo de tantos anos. Con Xosé Ra-
món Gayoso consolídase de copresentadora Nieves Rodríguez. 

Designación do novo equipo directivo

O xoves, día 29 de setembro, a Xunta de Galicia nomeou oficialmente director xe-
ral da CRTVG a Benigno Sánchez García, Nado en Rábade, Lugo en 1957, Licenciado 
en Dereito por la Universidade de Santiago de Compostela, que ata este momento era 
xefe da Inspección Provincial de Traballo en A Coruña. Anteriormente fora presiden-
te do Consello de Relacións Laborais. O día anterior, a súa designación fora comuni-
cada ó consello de Administración do Ente público, cumprindo así o trámite legal. A 
partir deste momento comezaría a renovación dos directivos da TVG.
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O documento oficial de nomeamento saíu publicado no DOG154 do 30 de setembro de 
2005:

Decreto 510/2005, do 29 de setembro, polo que se nomea director xeral da 
Compañía de Radio Televisión de Galicia a Benigno Sánchez García.

De conformidade co artigo 10.1º da Lei de Galicia 9/1984, do 11 de xullo, 
de creación da Compañía de Radio Televisión de Galicia e oído o Conse-
llo de Administración desta, por proposta do conselleiro de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza e logo de deliberación do Consello da 
Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e nove de setembro de dous 
mil cinco,

Nomeo a Benigno Sánchez García director xeral da Compañía de Radio 
Televisión de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e nove de setembro de dous mil cinco.

Emilio Pérez Touriño 
Presidente 
 
José Luis Méndez Romeu 
Conselleiro de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza

O sábado, 1 de outubro, Benigno Sánchez tomou posesión do seu cargo, relevando 
así a Francisco Campos na dirección xeral da CRTVG, nun acto que contou co presi-

154 Como este decreto non establecía o cese do anterior director xeral, o día 7 de outubro, o DOG pu-
blicou o Decreto 514/2005, de 6 de outubro, polo que se dispón que cese Francisco Campos Freire 
como director xeral da Compañía de Radio Televisión de Galicia: DISPOÑO: Que cese Francisco 
Campos Freire como director xeral da Compañía de Radio Televisión de Galicia, con efectos do 30 
de setembro de 2005, data de publicación no Diario Oficial de Galicia do nomeamento de Benigno 
Sánchez García como director xeral da compañía.
Santiago de Compostela, seis de outubro de dous mil cinco.
Emilio Pérez Touriño
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dente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño e o secretario xeral de Comunica-
ción Fernando Salgado.

Neste acto, o novo director xeral prometeu uns medios públicos nos que non tive-
se cabida a propaganda, para o cal comprometíase a velar para que “se garantise o 
dereito fundamental dos cidadáns a recibir unha información veraz, que respecte o 
pluralismo político e ideolóxico”. Sinalou os tres obxectivos fundamentais para o seu 
mandato: que os medios públicos galegos conecten coa realidade plural de Galicia, 
que sexan garantía de información veraz e que fomenten a cultura e a lingua galega.

O novo director xeral prometeu ós traballadores da CRTVG un diálogo total coa fina-
lidade de que non se desperdicie ningunha iniciativa de talento por cuestións alleas 
á profesionalidade.

O presidente Pérez Touriño afirmou que o compromiso da CRTVG tiña que ser o dun 
futuro de liberdade e de pluralismo, que estea a altura das circunstancias do cambio 
decidido polos galegos o pasado mes de xuño. Sinalou tamén que un pais so se pode 
construír cun exercicio permanente dos valores cívicos e constitucionais de informa-
ción veraz, plural e coa capacidade de crear un proxecto colectivo.

Neste mesmo día 1 de outubro xa se coñecen os nomes do equipo directivo da TVG 
e comeza a designación oficial. Confírmanse o nomeamento de Xesús Manuel Igle-
sias Díaz (Suso Iglesias) como novo director da Televisión de Galicia155.

Suso Iglesias traballaba na Televisión de Galicia desde había uns dezaoito anos. Sem-
pre na área de contidos, realizou varios programas desde os guións ata a dirección. 
Comezou no periodismo escrito, traballou no Faro de Vigo –na Coruña–, durante dez 
anos. Tamén participou na curta experiencia de Diario de Galicia e, posteriormente, 
mantivo colaboracións ocasionais noutros medios. Pero Suso Iglesias era, con todo, 
un home de TVG, na que dirixira programas como “Adiviña quen vén esta noite”, 
155 O cargo ten como denominación oficial “director- xerente de Televisión de Galicia, S.A.”. O nome 
de Suso Iglesias como novo director da TVG estaba nos medios de comunicación desde a semana 
anterior.
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“Radio onte”, “En pé de festa”, “Gracias pola Galega”e “Máxima audiencia”. Ademais 
fora un dos creadores e director da serie de ficción “Fíos”, así como guionista e pro-
dutor da serie de animación “Os vixiantes do Camiño”, producida por Televisión de 
Galicia. O seu currículo enriquecíase coa súa condición de creador de “Xabarín”.

O equipo directivo de programas da TVG156, baixo a responsabilidade directa de Suso 
Iglesias quedou completado cos seguintes profesionais:

Director de Programación: Eduardo Galán Blanco 
Xefa do Servizo de Programas: Ana Cermeño Baraja 
Xefe do Servizo de Emisións: Carlos Fernández Pérez 
Xefe do Servizo de Cultura: Luís Rei Núñez 
Xefa do Servizo de Produción Allea: Encina Ramos Fidalgo

O Departamento de Produción quedou configurado da seguinte forma:

Director: José M. Rey-Cabarcos Vázquez 
Xefa do Servizo de Novas Canles e Retransmisións: Victoria E. Nogueira 
Valladares 
Xefe do Servizo de Explotación: Javier Valderrama Currás 
Xefe do Servizo de Produción de Informativos e Deportes: Daniel Piñeiro 
Devesa 
Xefe do Servizo de Produción de Programas: Hilario Pino Sánchez 

Para o cargo de Director de Informativos confirmouse tamén a Roberto Cid Gon-
zález157, redactor da Radio Galega, que fora xefe de Informativos nesta emisora nos 
anos 87 e 88, e a partir desa data ata 1990 estivo destinado na redacción da TVG, con 
Pedro Revaldería como Director de Informativos.

O equipo directivo de informativos queda completado en días sucesivos cos seguintes 

156 Nas información previas figuraba como posible designado para este cargo o periodista de TVE na 
Coruña, Josito Pereiro.
157 Igual que no caso de Suso Iglesias, o nome de Roberto Cid como novo director de Informativos 
saíra en informacións semanas antes.
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profesionais:

Subdirectora de Informativos: Edelmira Rodríguez Carracedo 
Xefe do Servizo de Redacción: Xosé Antón García Ferreiro 
Xefa do Servizo de Redacción: Elvira Álvarez Gayo 
Xefe do Servizo de Deportes: Juan Manuel García Bouzas

Cos novo organigrama completado, Televisión de Galicia comeza a preparar a súa 
nova proposta de programación, pero apenas queda tempo para que as novidades 
poidan concretarse neste ano 2005, no que continúan os programas preparados pola 
dirección saínte, coa excepción dalgunhas modificacións que se van introducindo 
gradualmente:

A partir do mércores, día 2 de novembro, comezan os primeiros cambios nos In-
formativos: 

O Telexornal Mediodía pasa a ser presentado por Begoña Fontenla e Belén 
Regueira, coa dirección de Luís Quintas. 
O Telexornal Serán, comeza a ser presentado por Rosa Castro coa direc-
ción de Anxo Rodríguez.  
Telexornais Fin de Semana: unha semana antes comezaran a ser presen-
tados por Manuel Pampín, con Cruz García del Río como directora. 

O xoves, 1 de decembro de 2005 emítese o último dos programas desta tempora-
da Os Tonechos. Faise unha despedida oficial, pero a emisión de espazos gravados 
continúa no xoves seguinte, día 8. 

O día 16 de decembro, o DOG158 publica a resolución do 28 de novembro de 2005, 
da Dirección Xeral da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, pola que se forma-
liza convocatoria para a realización de aspirantes a contratacións laborais temporais 
na TVG, na que o primeiro parágrafo sinala que: 

158 Diario Oficial de Galicia Nº 240. Venres, 16 de decembro de 2005, pp. 19781-19784
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No marco da negociación do convenio colectivo da CRTVG e as súas 
sociedades, e logo da negociación no comité interempresas, decidiuse 
implantar o sistema de listas para a selección de persoal laboral tempo-
ral, nos termos previstas no artigo 7, punto 2º da Lei 10/1996, do 5 de 
novembro, pola que se ditan normas de actuación de entes e empresas 
participadas nos que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia 
en materia de persoal e contratación.

XXV aniversario do Parlamento de Galicia: O luns 19 de decembro, Televisión 
de Galicia retransmitiu en directo desde o Pazo do Hórreo, sede do Parlamento gale-
go, a partir das 13.00 h o pleno extraordinario co que comezaron os actos de celebra-
ción do XXV aniversario da Cámara autonómica. 

O seguimento destes actos fixéronse de acordo co convenio de colaboración subscrito 
pola CRTVG, polo que se acordou a cobertura audiovisual do programa de actos, que 
comezaban este día e que rematarían o 19 de decembro de 2006. 

Despedida de Supermartes. O martes 20 de decembro de 2005 ten lugar a 
derradeira emisión do programa Supermartes. Nesta despedida, xunto co presenta-
dor Xosé Manuel Piñeiro, estiveron as que foran co-presentadoras do espazo, Nelly 
Fernández e Belén Xestal.

Neste última emisión participaron quen foran os primeiros concursantes do primeiro 
programa de “Supermartes”, en abril de 1992: Xurxo Souto, promotor de “Os diplo-
máticos de Montealto” e actual xefe de programación da Radio Galega; Santi Santos, 
líder do mítico grupo ferrolán “Los Limones”; a cantante Pili Pampín; as presenta-
doras Iolanda Vázquez e María Xosé Rodríguez; o crítico musical Nonito Pereira e o 
atleta Alexandre Gómez. 

O día 29 de decembro, TVG ofreceu unha programación especial por mor da pre-
sentación e primeiro partido da selección galega de fútbol que xogou no Estadio de 
San Lázaro co combinado de Uruguai . Esta emisión excepcional comezou ás 19.30 
horas co documental Eloxio da Soidade. 70 anos de fútbol galego, un percorri-
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do histórico polo balompé desde a súa aparición en Galicia. 

Este programa especial, conducido por Alfonso Hermida e con Raquel Gandoy, Gus-
tavo Varela e Loreto Costa en distintos puntos de directo, tivo a súa continuidade tras 
o remate do Telexornal Serán, arredor das 20.55 horas cando se conectou de novo co 
estadio compostelán para a retransmisión en directo do partido entre a Selección Ga-
lega e Uruguaia. As narracións do encontro estiveron cargo de Sergio Delpont e Luís 
Timiraos. Ata última hora tanto os adestradores da Selección Galega, Arsenio Iglesias 
e Fernando Vázquez, como o uruguaio Gustavo Ferrín, intensificaron as conversas 
de para conseguir que xogadores como Diego López, Pablo García, Carlos Diogo ou 
Diego Forlán, puideran disputar este histórico encontro.

Antes de rematar o ano 2005, nas primeiras horas do día 31 de decembro, 
e xusto ó final de Luar, TVG ofreceu a gala Implícate!, noite de música e palabra 
solidaria, que organiza “Implicadas/os no Desenvolvemento”, desde o Auditorio de 
Galicia. O espectáculo, no que participan artistas de xeito desinteresado, foi presen-
tado por Iolanda Castaño e Ernesto Chao e tivo como obxectivo facer un chamamento 
á solidariedade dos galegos e dar a coñecer o traballo desta organización de coopera-
ción ao desenvolvemento galego.

Mensaxe do novo presidente da Xunta. A programación especial de Fin de Ano 
comezou na TVG coa primeira mensaxe do novo presidente da Xunta de Galicia Emi-
lio Pérez Touriño. Ás 21.30 horas, felicitará as festas e fará balance do ano que rema-
ta, no que tamén remataron as catro lexislatura con executivos autonómicos do PP.

Despois desta mensaxe, ás 21,40, comezou o tradicional Especial Fin de Ano 2005 
presentado por Xosé Ramón Gayoso. Como novidade, ás 12 da noite, cada unha das 
campás tivo o son particular dun colectivo de traballadores galegos que axudaron a 
despedir o ano exercendo o seu traballo a esas horas.
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Novidades na programación en 2005

Pero desde o comezo do ano, estaban introducíndose novos programas na grella da 
TVG. A relación destes novos espazos relaciónanse seguidamente:

Libro de Familia: O domingo 13 de febreiro ás 21.45, estrearase Libro de Fa-
milia, teleserie de época que conta a historia de tres familias galegas de distinta pro-
cedencia social residentes en Santalla, unha vila do rural galego dos anos 60. Estas 
tres familias son os Cabanas, labregos de toda a vida e tamén propietarios dunha ten-
da de ultramarinos; a familia dos terratenentes, encabezada por don Román, e unha 
familia indiana, a dos Freire, que chega a Santalla procedente de Venezuela. 

Como quedou indicado nas datas de outubro de 2004, Libro de Familia foi pro-
ducida por Editorial Compostela para TVG, igual que Pratos Combinados. Ten 
como novidade o debut como directora da actriz Mariana Carballal (coñecida pola 
súa participación dentro do grupo cómico de Os Tonechos, como farmacéutica en 
Pratos Combinados e noutros traballos en series españolas. Libro de Familia conta 
tamén coa interpretación de, entre outros, Manuel San Martín, Mayka Braña, Gonza-
lo Uriarte, Mara Sánchez e Monti Castiñeiras, Abelardo Pérez e Diana Nogueira. For-
maban parte tamén do equipo Xosé María Besteiro como produtor executivo, Silvia 
Carnero como xefa de produción e Giselle Llanio e Marta Piñeiro.

O Show dos Tonechos: O luns 18 de abril, comeza a emisión dun novo formato 
para o fenómeno humorístico de Os Tonechos, concentrado as súas actuacións baixo 
o título de O Show dos Tonechos. O espazo dirixido por José Luís Viñas e realiza-
do por Gonzalo Pintos, conta entre os seus principais personaxes con Víctor Fábre-
gas e Roberto Vilar. Entre o variado elenco de actores, coñecidos e noveis, destacan 
Mariana Carballal, Dorotea Bárcena e Roberto Gómez. A partir de maio, o programa 
pasa a emitirse na noite dos xoves. O público podía asistir ás gravacións do programa 
contribuíndo a facer ambiente coas reacciones de risa espontáneas.

Cada entrega de O Show dos Tonechos está dividida en catro partes ben diferencia-
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das: 

Un episodio completo de A casa dos Tonechos, no que a familia Tone-
cho, Tucho, Maribel e Amadora, xunto a outros personaxes utilizan un 
novo marco para as súas aventuras. Esta parte segue a estrutura clásica 
das comedias de situación. 

Unha sección con 5 sketches moi variados nos que Roberto e Víctor dan 
vida a unha serie de personaxes novos ou xa coñecidos algúns deles. 

Un artista invitado co que os presentadores desenvolven unha curiosa 
conversa ou entrevista nun ambiente distendido e na compaña dun sa-
boroso xamón. A convidada da primeira noite foi Susana Seivane.

Música protagonizada polos convidados, que deleitarán ao público cun-
ha ou dúas cancións da súa discografía. 

4º sen ascensor: O 26 de maio, as 21.55 horas estréase a comedia 4º sen as-
censor, unha obra producida pola Región S.A., en colaboración con Filmanova S.L., 
para Televisión de Galicia. Dirixida por Beatriz del Monte, a serie é unha idea orixinal 
de Xosé Morais e Ramón Campos, conta como xefa de produción con María Liaño e 
como realizador con Toño López, 

A comedia relata a historia de tres estudantes que comparten piso nunha cidade ga-
lega. Eles son Lucía (Cristina Castaño), Fran (José Barato) e Sebas (Xulio Abonjo), 
tres rapaces de personalidades moi distintas que forman un trío explosivo. No elenco 
de artistas figuran tamén nomes como Laura Ponte, Pepe Soto, César Goldi, Mónica 
Camaño e Xoán Carlos Mejuto.

Pillados: A partir do xoves 4 de agosto, en pleno período transitorio do equipo 
directivo da TVG, ás 21.35 horas, comeza a emisión de Pillados, un novo espazo de 
humor para este mes, baseado nas incidencias preparadas para seren captadas por 
unha cámara oculta. Foi un espazo presentado por Sonia López e María Castro, que 



Capítulo 8418

25 anos de Televisión de Galicia

durou nesta primeira edición ata o xoves 2 de setembro. Volvería no verán do ano 
seguinte conducido polos actores Mónica García e Isi Puente.

Contando estrelas. Para substituír a Luar durante o verán, TVG ofreceu nas noites 
dos venres, desde o 5 de agosto, a partir das 23.00 horas, o musical Contando 
estrelas. Co porto da Coruña (O Parrote) como plató, debutou de presentadora a ac-
triz e contacontos Paula Carballeira, acompañada polos nenos Hugo, Javier, Carmen 
e Aldara. O novo formato ofrecía, a modo de conto, unha recompilación das actua-
cións de diversos artistas nos programas musicais de TVG. O último día de emisión 
foi tamén o 2 de setembro.

Campaña especial de promoción: O mércores, día 26 de outubro, A TVG co-
meza a emisión de varias publireportaxes e cuñas promocionais de difusión da can-
didatura de Patrimonio Inmaterial Galicia-Norte de Portugal presentada na Unesco. 
Esta colaboración é froito dun convenio asinado coa Asociación Cultural e Pedagóxica 
“Ponte das Ondas”, coa que a CRTVG xa ten colaborado noutras ocasións, e que nesta 
ocasión van da man na campaña de apoio á proclamación da Candidatura Multina-
cional do Patrimonio Galego-Portugués, presentada formalmente na UNESCO, que 
baixo o título “As tradicións orais galego-portuguesas” se levou a cabo ata o venres 25 
de novembro, data na que a UNESCO decidiu sobre as iniciativas presentadas. 

O luns 21 de novembro emitiuse unha gala especial gravada no Teatro Fraga de 
Vigo, presentada polo actor Carlos Blanco, que tivo como obxectivo fundamental a 
difusión dos valores culturais e universais da Candidatura de Patrimonio Inmate-
rial Galicia-Norte de Portugal presentada na Unesco. A pesar dos esforzos e da pro-
moción realizada pola TVG, finalmente non sería gañadora esta candidatura, sería a 
“Fiesta de La Patum de Berga (Cataluña)”.

Galicia Documental: Na sobremesa dos sábados, comezou o 29 de outubro a 
emisión dunha serie de documentais de produción galega e combinados con outros 
de produción allea. Na súa estrea ofreceuse o documental Santa Liberdade, de Mar-
garita Ledo, baseado en feitos reais sobre un naufraxio en 1961, e o outro titulado 



Capítulo 8 419

25 anos de Televisión de Galicia

xenericamente Exteriores: a Galicia dos sentidos, de Francisco Rodil, co capítulo de-
dicado ao “Outono”. Este documental forma parte da serie “Galicia das catro estacio-
nes”, algo así como unha sinfonía audiovisual sobre o ciclo das estacións en Galicia.

Obxectivo Innovar: O mércores, 2 de novembro TVG estreou, como parte da 
programación da Semana da Ciencia, unha serie de 40 microespazos duns dous mi-
nutos de duración que abordaban os procesos de innovación que se están a desen-
volver nos principais sectores da economía galega. O equipo de Obxectivo Innovar 
achegábase a un total de corenta empresas representativas do Sistema Galego de In-
novación. 

Esta serie fora realizada polo equipo de investigación CanalCampus, dependente da 
Universidade de Vigo, por encargo da Consellería de Innovación e Industria, e tiña 
como obxectivo dar a coñecer o esforzo investigador das empresas galegas.Os mi-
croespazos foron emitidos de luns a venres, inmediatamente despois do Telexornal 
Mediodía e do TX- Serán.

Enerxía viva: Ó sábado 17 de decembro, ás 12.10 horas, comezou a emisión deste 
novo espazo de carácter ecolóxico, que permaneceu en pantalla ó longo de 13 sema-
nas. O programa trataba de dúas grandes cuestións: o aforro enerxético e o uso das 
enerxías renovables, destinadas a un desenvolvemento sostible do planeta. 

Resultados de 2005

A evolución da audiencia durante este ano de transición e cambio de equipos directi-
vos amosa unha tendencia cara as cotas correspondentes ás televisións autonómicas 
a partir destas datas que quedará situado entre o 14 e o 15 por cento da cota de merca-
do. A aparición no mercado de novas cadeas xeneralistas a partir dos anos seguintes 
comeza xa a fragmentar e distribuír audiencias entre máis operadores no mercado.

O gráfico dos 12 meses de 2005 amosan esta evolución co perfil que se vai facer carac-
terístico de incremento nos primeiros meses do ano e diminución a partir dor verán.
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2006. comeza un novo proxecto de TVG

No comezo do ano 2006, o novo equipo directivo presenta xa o seu proxecto de pro-
gramación televisiva e a nova imaxe que representa o cambio. O acto de presentación 
da nova TVG celebrouse o día 10 de febreiro, no Pazo de Exposicións e Congresos 
de A Coruña, con asistencia de personalidades políticas, sociais e culturais galegas. 
Mon Santiso e Sonia Vizoso foron os encargados de presentar as intervencións e as 
proxeccións de novas propostas televisivas. A presentación do novo logotipo e a súa 
aplicación ós decorados e ó anagrama de emisión, faríase no último trimestres do 
ano, xunto co cambio do logo da Radio Galega e da CRTVG. 

Nesta data de febreiro, o director xeral da CRTVG, Benigno Sánchez presentou a po-
lítica da empresa para os anos seguintes e as liñas de programación para a nova etapa 
da Televisión de Galicia, “con programas bos cos que se fai visible a nosa vontade de 
cambiar a TVG.
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En relación coa empresa asegurou que na etapa que se abría terían cabida tódolos 
traballadores, sen máis limitación que os criterios estritamente profesionais, sobre 
todo por medio de dunha política de produción propia. Referíndose á situación xeral 
sinalou que “o barco tiña varias vías de auga” que comprometían seriamente o seu 
futuro. Por iso non era aconsellable retrasar máis unhas reparacións moi urxentes, 
que se fixeron antes de catro meses. Con esta acción rápida se conseguiran orientar 
“as solucións das delicadas situacións que, sobre todo na orde económica e laboral, 
vive a empresa”.

En canto á programación, o máximo responsable da CRTVG tamén indicou que nesta 
data non se podía ofrecer unha renovación completa da grella, pero que os cambios 
introducidos permitían ver xa “as liñas básicas da mudanza de orientación e de con-
tidos nos que se traduce a nosa oferta televisiva”. 

Os cambios introducidos “forman parte dun compromiso superior con o interese xe-
ral, que nos debe facer fuxir do irrelevante; con a ponderación, que nos axudará a ser 
independentes; e, en última instancia, cunha pluralidade social, política e cultural 
que nunca debe desaparecer do horizonte da Televisión de Galicia”.

Un mes antes desta presentación, na fin de semana da metade de xaneiro, comezara 
a emisión de programas culturais como mostra da renovación da programación da 
TVG: recuperación de Galicia para o Mundo en galego e coa estrea de tres novos 
programas dedicados á cultura, ao cine e ás curtametraxes galegas: Miraxes, Plane-
ta Cine e Onda Curta. Para potencia-los contidos culturais, TVG recuperou a área 
de Cultura que a finais dos 80 estivera a cargo de Xosé Antonio Perozo. Nesta nova 
etapa era o xornalista de TVG Luis Rey o responsable desta nova área de programas.

En canto a organización empresarial, tamén un mes antes, o 11 de xaneiro, a CRTVG 
xa anunciara que comezarían a reunirse oito grupos de traballo para estudar a nova 
definición de familias ocupacionais e categorías profesionais da CRTVG, coa finali-
dade de adecualas aos novos plans de estudos e titulacións. Representantes da em-
presa, da parte social, unha selección de xefes e traballadores así como autoridades 
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académicas e educativas estaban levando a cabo diversos encontros para adaptar a 
formación ós postos de traballo.

O Director Xeral de F.P e Ensinanzas Especiais, Antonio Vázquez Vázquez, o Director 
Xeral de Formación e Colocación, Pastor Fuenteseca Díaz, a Subdirectora Xeral das 
Cualificacións, Marisa Mallo Fernández e o Director Xeral da CRTVG Benigno Sán-
chez reuníranse o día anterior para integrar o primeiro grupo de traballo. 

Quince días máis tarde, o 26 de xaneiro, os decanos de comunicación e audiovisual 
das tres universidades galegas tamén participaron nunha mesa de traballo con repre-
sentantes da empresa e da parte social da CRTVG e as súas sociedades para analizar 
a adaptación dos plans de estudio ás necesidades das categorías profesionais. Estive-
ron presentes na reunión Miguel Túñez López, decano de Ciencias da Comunicación 
da Universidade de Santiago; Antonio Sanjuán Pérez, decano de Ciencias de Comu-
nicación da Coruña, e Xaime Fandiño, decano da Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación da Universidade de Vigo.

O día 20 de xaneiro queda pechado o organigrama da TVG cos nomeamento de 
Eduardo Galán como Director do Departamento de Programacións e Ana Cermeño 
de Xefa de Programas, dous veteranos profesionais da TVG.

Eduardo Galán foi responsable da programación cinematográfica da TVG desde 1989. 
Dirixiu e guionizou os espazos de Televisión de Galicia “Ventá Aberta”; “DeZine”, 
programa que acadou un premio de AGAPI e un Mestre Mateo; “Luces da cidade”. 
Comentarista e crítico cinematográfico en “La Voz de Galicia”; “La Voz de Asturias”; 
“El Correo Gallego”; “El Norte de Galicia” e “Ferrol Diario”; tamén autor dos libros 
“O bosque Inanimado, cen anos de cine e tren”; “Cinema de vangardas” e “Hora ac-
tual del cine de las autonomías”, entre outros. Nos últimos meses ocupaba o cargo de 
xefe de Programas 

Ana Cermeño, nos últimos dez anos, fora a coordinadora e directora dos programas 
especiais da canle autonómica; entre os seus últimos traballos están o “Especial ma-
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gazine 25 de xullo”, “Contando estrelas” e “Pillados”. Os seus comezos foron como 
guionista da TVG nas series de ficción “Avenida de América” e “Pratos Combinados”, 
ademais de facer guións durante oito anos no programa Luar.

Presentación do novo logotipo

Desde o luns, 25 de setembro de 2006 comeza a emisión do novo logotipo da 
TVG que se aplica á denominada “mosca” e a tódolos decorados, comezando así a úl-
tima fase do cambio de imaxe da Televisión de Galicia, que comezara en febreiro coa 
modificación dos programas máis salientables.

A presentación pública do novo anagrama levouse a cabo nas propias instalacións da 
CRTVG, o venres, 22 de setembro, coa participación do director de Comunicación 
Pastor Lorenzo e os directores da Radio Galega e da TVG, xunto co publicista respon-
sable da creatividade. 

Para o director da TVG, Suso Iglesias o cambio levado a cabo era un lavado de cara 
en favor dunha televisión xeneralista, pública e no que destacan os aspectos de mo-
dernidade.

Era a primeira vez desde a súa creación que o logotipo da TVG perdía as letras TV 
para quedar tan só nun G.

Reprodúcese aquí tal como aparece rexistrada na Oficina de Patentes e Marcas, con 
data o día 1 de decembro de 2006.
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O día 5 de outubro, ponse en funcionamento un plató virtual, o estudio 4, que vai 
ser escenario de distintos programas, únese así una innovación máis á recen estreada 
imaxe e decorados da Televisión de Galicia. A utilización e incorporación deste novo 
sistema supón a redución dos custos de produción, tempo e almacenamento fronte 
aos decorados tradicionais. Outro dato salientable é a capacidade de produción deste 
estudio, xa que nun mesmo día pódense gravar varios programas sen necesidade de 
decorados. 

 Este novo plató virtual dispón de tres cámaras robotizadas con escenografía virtual 
en tempo real que permitirá combinar obxectos e decorados en 3D con panorámicas 
de vídeo real en directo. As pequenas dimensións do novo plató, 80 metros cadrados, 
non impedirá contar con moitas posibilidades e adiantos técnicos.

Outros feitos salientables

O sábado 14 de xaneiro, comeza a emitirse por primeira vez en lingua galega o 
programa Galicia para o mundo. Este magazine xa veterano en emisión para o 
mundo estaba presentado por Martina López Carnicova e dedicou esta primeira en-
trega ás artes pesqueiras que definen as terras e as xentes do mar das Rías Baixas. Un 
percorrido que comeza no Monte Louro, na boca da ría de Noia-Muros, e que remata 
ao pé do monte Tegra, no límite con Portugal.

O sábado 27 de maio, Preescolar na casa celebrou seu programa 500, tras 16 
anos de emisión en TVG. Foron cincocentos programas dedicados todos a potenciar 
a educación das nenas e nenos galegos e das súas familias. Durante todo estes anos, 
o programa pedagóxico mantivo os mesmos principios de defensa da educación, da 
importancia dos primeiros anos, así como a función transcendental dos pais na edu-
cación dos fillos.

Este programa 500 contou coa presenza de Andrés Fariña, presidente de Unicef Ga-
licia, quen falou da situación da Infancia desde unha perspectiva global. Tamén reco-
lleu, a modo de recordatorio emotivo, a primeira intervención que Antonio Gandoy, 
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fundador de Preescolar na Casa, realizou na súa primeira emisión, así coma diferen-
tes reflexións de personalidades e convidados que pasaron polo espazo no transcurso 
destas 500 edicións. 

O día 9 de febreiro, ás 22 horas, emitiuse en diferido á gala Sempre Pucho, coa 
que Televisión de Galicia e o Concello de A Coruña homenaxearan a Pucho Boedo o 
domingo anterior, 5 de febreiro, co motivo do vinte aniversario do seu pasamento.

A gala Sempre Pucho estivo dirixida por Paco Lodeiro e presentada por Iolanda 
Vázquez. Prudencio Romo (que falecería o 18 de marzo de 2007), así como o resto 
dos integrantes de Os Tamara estiveron presentes xunto con Miguel Ríos, quen sou-
bo da apoteose Pucho Boedo como rei da noite de Madrid. Sito Sedes, Marcos Doré, 
Paco Lodeiro, Uxía Senlle, Nancho Novo ou o cantante de De Luxe Xoel López, entre 
outros, actuaron acompañados da formación coruñesa para honrar a Pucho Boedo.

O xoves, 8 de xuño, TVG asinou un acordo coa Liga Noroeste de Traíñas logo dunha 
reunión mantida cos clubs Perillo, Amegrove, Samertolameu de Meira, Remo Chape-
la e Remo Cabana-Ferrol. Por medio deste acordo, Televisión de Galicia podía ofrecer 
as doce regatas da Liga Noroeste, en horarios de 18.30h os sábados e de 12.30 horas 
os domingos. Esta competición, que arrancou o 25 de xuño coa Bandeira de Nigrán, 
continuou coa Bandeira de Oleiros (27 de agosto). Neste tempo, os afeccionados ás 
traíñas puideron seguir as Bandeiras El Corte Inglés, Moaña, Esteiro, Concello de 
Vigo, Teresa Herrera, Ferrol, e do Campionato Galego, que se disputa desde Meira-
Moaña. Incluía tamén a emisión de varias probas da Liga ACT. Riveira, Boiro, O Gro-
ve, Vigo, Getxo, Zarautz, Zumaia e A Concha. 

Días máis tarde, o 21 de xuño, Televisión de Galicia e Portos de Galicia, asinaron 
un convenio para promocionar a Liga Noroeste de Traíñas, a través do programa De 
proa a popa que se emitiría tódolos sábados da temporada de verán cos acontece-
mentos náutico deportivos que se celebraran en Galicia. Neste espazo tiñan cabida 
deportes como a vela, remo, piragüismo, surf, windsurf e submarinismo, entre ou-
tros. Colaboraba tamén nas retransmisións da Liga Noroeste de Traiñas (LNT) e da 
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ACT (Asociación de Clubes de Traineras). que se levaron a cabo durante este verán 
en augas de Galicia e do País Vasco. A conselleira de Política Territorial, María José 
Caride, presidiu a sinatura do convenio de colaboración entre o Presidente de Portos 
de Galicia, Vicente Irisarri, e o Director Xeral da Compañía da Radiotelevisión de 
Galicia, Benigno Sánchez.

Este convenio tivo vixencia durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro do 
presente ano en todas as regatas de traíñas que se levaron a cabo nas rías de Vigo, 
Muros, Arousa, Vigo, Ferrol, A Coruña en Galicia, e tamén nas augas de San Sebas-
tián e Guetxo, no País Vasco. Portos de Galicia compartirá o patrocinio coas Auto-
ridades Portuarias de Vigo, A Coruña e Ferrol naquelas regatas que se disputen en 
augas de ditos portos.

O mércores, 5 de xullo, Tetsuji Baba, líder de grupo do Laboratorio de Tecnoloxías 
da Virtualidade, da Oficina de creación de Novas Empresas (Namco Bandai Games 
Inc.), e Hajime Hirota, Investigador de mercado do departamento de Planificación e 
Promoción da Digital Content Association of Japan (DCAJ), realizaron unha visita 
técnica ás instalacións da Televisión de Galicia, en San Marcos, acompañados polo 
director da División de Enxeñería da CRTVG, Antonio Posse.

O director xeral da CRTVG, Benigno Sánchez, o director xerente da TVG, Xesús Igle-
sias, e o director de comunicación e relacións externas da CRTVG, Pastor Lorenzo, 
recibiron a estes empresarios, que amosaron o seu interese pola forma de traballar 
na TVG, así como sobre a situación actual da animación en Galicia. Destacaron a 
celebración anual en Tokio, cada mes de marzo, do festival de animación que serve 
como escaparate das mellores producións niponas. Os profesionais nipóns destacan, 
principalmente, pola realización de estudos relativos á industrial audiovisual, sobre 
todo no ámbito do cinema, os videoxogos e a animación (sr. Hirota), e á I+D en rela-
ción co desenvolvemento de videoxogos.

Na ultima semana de xullo estívose rodando en Galicia a tv-movie O impostor, 
na que participa TVG como coprodutora xunto con In Vitro Films, TVC, Canal Sur, 
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Editorial Compostela. O telefilme está dirixido por Ricard Figueras (produtor de “A 
Mari” e director da tv-movie “Libro de familia”) e protagonizada por Lluís Marco 
(coñecido pola súa interpretación de Dávila na serie “Hospital Central”), Lúa Testa, 
Simón Andreu, Pere Molina, Juli Mira e Mercedes Hoyos. A película conta tamén coa 
participación dos actores galegos Mabel Rivera e Pepo Suevos. O impostor é unha 
tv-movie escrita por Ángels Hartz-Diemand, Luís Vega e o mesmo Ricard Figueras. A 
súa rodaxe iniciárase o 21 de xuño en Andalucía, Cataluña. En Galicia correspondeu 
a rodaxe nestas datas, en localización de Vigo e Nigrán. 

O mércores, 2 de agosto, convocouse no hotel Peregrino de Santiago de Compos-
tela e en horario de 10.00 a 14.00 horas e desde as 16.00 ata ás 21.00 horas un cas-
ting para un novo programa concurso denominado Apolo Bote. Na selección se lle 
pedía aos concursantes que se presentasen a si mesmos, canten e bailen. Aínda que 
no programa non había que demostrar nada máis que o coñecemento sobre temas 
de xeografía, ciencia, arte, deportes, corazón, etc. o que se buscaba era que os con-
cursantes soubesen estar e divertirse diante das cámaras de televisión. Este concurso 
tiña prevista a súa emisión despois do verán. 

A partir do 10 de agosto de 2006, TVG programou unha serie de debates e compa-
recencias baixo o título Loita contra o Lume, debido a situación tan alarmante e 
desbordante que estivo a vivir Galicia neste verán por mor dos incendios. Estes espe-
ciais emitíronse a partir das 18.00 horas, conducido por Sonia Vizoso coa intención 
de afondar, reflexionar e solidarizarse cos afectados ante a vaga de incendio que esta-
ba asolando Galicia naquelas datas. Expertos e convidados aportaron as súas visións 
sobre as posibles solucións para atallar este problema. Este tipo de programas para 
mentalizar ós cidadás emitiuse ó longo de varios días, hasta o 16 de agosto, con parti-
cipación de expertos e responsables políticos, especialmente co conselleiro de Medio 
Rural, Alfredo Suárez Canal, porque os incendios se incrementaban constantemente.

O mércores 22 de novembro, a CRTVG e a Fundación Deporte Galego subscribi-
ron un Convenio Marco de colaboración para a promoción do deporte galego na TVG. 
A presidenta da Fundación, Ánxela Bugallo; e o director xeral da CRTVG, Benigno 
Sánchez, asinaron as bases deste convenio de colaboración no Estadio Multiusos de 
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San Lázaro, sede da Dirección Xeral para o Deporte, ó mediodía.

A conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, sinalou que o acordo tiña como obxectivo 
“oficializar a relación de colaboración cos medios públicos e abrila a un montón de 
actividades concretas”. As dúas institucións pretendían con este convenio que “o de-
porte galego menos coñecido a través dos medios de comunicación teña a oportuni-
dade de ser visto por todos os galegos e galegas”.

Asinaron tamén o acordo para a transmisión pola TVG do partido que a selección 
galega de fútbol disputaría coa de Ecuador o 28 de decembro. Televisión de Galicia 
adquiría os dereitos do encontro para todo o mundo, polo que os galegos do exterior 
tamén poderán velo. O director xeral da CRTVG afirmou que este acordo supón 
unha aposta importante para os medios públicos galegos e amosou a súa confianza en 
que o evento fose “un éxito deportivo e tamén de imaxe para a TVG”. Mentres, Buga-
llo expresou o seu desexo de que “este segundo partido da selección galega de fútbol 
dea os excelentes resultados de audiencia que obtivo o primeiro”. 

Os novos programas de 2006

Xa desde primeiro de ano, comezaron a estrearse programas novos que poden con-
siderarse dentro da nova etapa da TVG, aínda que estaban comprometidos da etapa 
anterior.

Hanan: de Marrocos a Galicia: o sábado 7 de xaneiro, nas sobremesas, co-
meza a emisión de un documental de produción hispano-marroquí que estivo nesta 
franxa horaria durante as seis semanas seguintes. A historia de Hanan, cuxo fío na-
rrativo conduce a voz da actriz María Bouzas, comeza co seu nacemento, un día gris 
de inverno, do ano cristián 2003 e 1424 da héxira; filla de Elomari e de Zaina; bereber 
de nación, da familia dos Omar, da tribu dos Idaousmial..., e galega de nacemento.

Vinte na Galega: O luns 9 de xaneiro comeza a emisión dun pequeno e emotivo 
espazo da historia da TVG que no seu título xoga cos dous significados da palabra 
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vinte: por un lado referencia ó número vinte dos anos de vida da TVG, e por outro o 
pretérito de ver, algo que se viu en tempos pasados. En definitiva, era un paseo pola 
historia da televisión autonómica a través das actuacións musicais desde mediados 
dos anos 80. Os convidados rescatados para este especial son arredor de 90 artistas 
que no seu momento estaban en pleno auxe. A compilación estaba a cargo do experto 
musical Moncho Lemos.

A vida por diante: o martes, 10 de xaneiro, a partir das 22,00 horas, estréase a 
serie en formato de tvmovie que supón unha aposta polo drama, ademais de ser unha 
homenaxe ás viúvas de mariñeiros e á dura vida do mar. No primeiro capítulo conta 
precisamente a historia do naufraxio dos mariñeiros que parten do porto embarca-
dos no pequeno “Santoña”, unha vez máis, como tantas veces, rumbo ao mar.

Dirixida por Carlos Sedes e nacida dunha idea orixinal de Ramón Campos, A vida 
por diante conta con coñecidos actores e actrices da escea galega, como son as cin-
co viúvas, Sofía (Mela Casal); Aurora (Berta Ojea); Lucía (Belén Constenla); Renata 
(María Salgueiro), e Marta (Olaia Salgado), amais de Tamar Novas (no papel de Qui-
que) e Víctor Mosqueira (Bernardo, correspondente de Sada).

Miraxes: Na sobremesa do mesmo sábado día 14 de xaneiro, comeza un espazo 
dedicado á actualidade cultural abrangue todas as disciplinas: artes plásticas, foto-
grafía, arquitectura, teatro, literatura, cine, etc. A primeira edición, entre outros con-
tidos, dedico un espazo a celebrar o 30 aniversario de “Con pólvora e magnolias”, 
un dos poemarios máis importantes da lírica galega, cunha entrevista ao seu autor, 
Xosé Luís Méndez Ferrín. O novo espazo está dirixido por Francisco Novo e presen-
tado por Xandra Tedín e Miguel Fernández, novos nas pantallas de TVG. Contan ta-
mén coa colaboración de Susana Cendán como comentarista de arte e de Antón Lopo 
como comentarista de espectáculos.

Planeta Cine: espazo semanal que comezou o domingo 15 de xaneiro, para in-
formar sobre a actualidade cinematográfica da carteleira, ademais de facer un se-
guimento das novidades do audiovisual, cunha ollada universal aínda que priman-
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do as producións feitas en Galicia. O novo programa, dirixido por Pilar Comesaña e 
presentado por Piedad Cabo, conta coa música orixinal do compositor galego Sergio 
Moure, nominado aos Goya o pasado ano pola banda sonora da película “Inconscien-
tes”, de Joaquín Oristrel,

Con media hora de duración, Planeta Cine emítese os domingos arredor das doce 
da noite, e inclúe entre os seus contidos unha sección dedicada á crítica cinemato-
gráfica; outra “A vía láctea”, un percorrido polo cine galego na historia, a cargo de 
Miguel Anxo Fernández; e a sección “Cinema Paradiso”, na que distintos personaxes 
lembran as películas da súa vida. Polo do programa, cun decorado deseñado por Suso 
Montero, pasan semana a semana diversos protagonistas de película, nun tempo de-
dicado á entrevista.

Na primeira semana de emisión, o programa ofreceu unha entrevista en plató ao 
actor Carlos Blanco, que estreaba ós poucos días, no Festival de Sundance, o thriller 
“Cargo”, unha coprodución na que participa a empresa galega Vaca Films. O novo es-
pazo da Televisión de Galicia incluía tamén unha reportaxe sobre a rodaxe na Coru-
ña de “Concursante”, primeira longametraxe do galego Rodrigo Cortés, co arxentino 
Leonardo Sbaraglia e o galego Chete Lera no reparto. Ademais, Óscar Suárez realizou 
a súa crítica semanal de actualidade.

Onda Curta: unha fiestra aberta de 25 minutos de duración para o audiovisual galego 
a partir do domingo 15 de xaneiro, despois de Planeta Cine. O novo espazo amosa-
ba as curtametraxes e as creacións curtas en xeral dos cineastas galegos, facendo 
especial fincapé nos novos talentos. Cine en curtos e spots ou videoclips que serven 
para dar a coñecer os novos realizadores e grupos emerxentes no panorama musical 
galego. “Onda Curta” comezará mañá a súa andaina na TVG arredor das 00.30 h, a 
continuación de “Planeta Cine”.

O primeiro programa abriuse coa curta muda “Os Crebinsky”, de Quique Otero, gra-
vada na Costa da Morte, e protagonizada polo coñecido actor Miguel de Lira (“Ma-
reas Vivas”, e“A vida por diante”) e Marcos PTT. “Os Crebinsky” narra a historia de 
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dous tipos moi peculiares que viven das crebas, o lixo que expulsa o mar.

Tamén a animación, un campo que despunta na industria galega, tivo un lugar neste 
programa inaugural con “Freedges”, dos animadores de Esteiro Esteban Caamaño e 
Xaime Sotelo. E unha reportaxe amosaba como se rodaba en Corme a curta “O Mi-
lagre de San Adrián”, na que percebeiros que fan de actores a tempo parcial son os 
protagonistas. E no apartado musical, o grupo coruñés Anatoli, que estaba a piques 
de gravar o seu primeiro disco, estreou o seu videoclip.

Comezo oficial da nova programación

A partir do luns 13 de febreiro, tres días despois da presentación da nova tenden-
cia dos contidos da TVG, comeza a emisión do que se pode definir como inicio da 
programación do novo equipo directivo. Na primeira etapa prodúcese unha incorpo-
ración progresiva de programas á grella que dura varios meses. A relación cronolóxi-
ca é a seguinte:

Cifras e letras: Desde o 13 de febreiro, de luns a venres, as 15.30h, estreouse a 
versión en galego do veterano formato de Cifras e Letras noutras canles autonómicas. 
Dirixe e presenta Paco Lodeiro, coas colaboracións de Jorge Mira (no papel de sabio 
dos números) e de Iolanda Castaño (como sabia das letras).

Zapping Comando: A partir das 21.45 horas comeza este programa de humor de 
trinta minutos, dirixido por Gonzalo Pintos, composto por sketchs realizados por 
destacados actores galegos, e con zapeo de ficción.

Pepe o inglés: o 13 de febreiro, estréase Pepe o inglés, unha comedia de situación 
que amosa a vida dun barrio que se resiste a perder a súa personalidade e sucumbir 
aos ataques da especulación. O taller de Pepe é o principal bastión desa resistencia: 
un solar que aguanta sen vender a pesar das ofertas dos construtores. O protagonista 
da serie é interpretado por Miguel de Lira; Patricia Lorenzo, dá vida a Pilar, enfer-
meira e veciña de Pepe; Manuel Cortés interpreta a Negreira, un taxista romántico.
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Hai debate: Este mesmo luns, día 13 de febreiro, estréase, ás 23.15 horas, o novo 
espazo semanal de actualidade busca a confrontación racional e abrir unha fiestra 
á actualidade para recoller a disparidade de opinións sobre os temas que máis inte-
resan á sociedade. Hai debate está dirixido por Xaquín Pedrido e comezou sendo 
presentado por Sonia Vizoso.

O espazo naceu co obxectivo de abordar cada semana un tema principal de actualida-
de e de interese xeral, acompañado de vídeos que aportan matices á discusión. 

Na súa primeira emisión contou cos líderes dos tres partidos con presenza no Parla-
mento de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (presidente do PPdG), Anxo Quintana (vocei-
ro nacional do BNG), e Ismael Rego (voceiro parlamentario do PSdG, para debater 
sobre a Reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia, baixo o título de ¿Que Refor-
ma queremos?. Neste primeiro día tamén participaron os xornalistas Magis Iglesias, 
redactora xefe de nacional da axencia Colpisa; Luis Pérez (redactor xefe de Investi-
gación de El Correo Gallego, e Manuel M. Barreiro, redactor do xornal electrónico 
Vieiros.

Desde o 9 de outubro, no comezo dunha nova etapa, Hai debate pasa a ser presen-
tado e moderado pola xornalista ferrolá Ana Rodríguez, que regresa así á Televisión 
de Galicia, onde traballou entre 1994 e 1998. Nese tempo foi redactora dos servizos 
informativos, membro do equipo que puxo en marcha o programa “Galicia Directo” e 
presentadora do Telexornal da noite e da canle internacional.

Alalá: A noite do martes día 14 de xaneiro, a partir das 21.45 horas, estreouse un 
novo espazo documental no que se trata da vida, as voces e os esforzos de persoas que 
traballan día a día para rescatar a memoria da música folk galega. Coa dirección de 
Senén Bernárdez e presentación de Pilar García Rego.

Alalá supón unha revisión do xeito en que a televisión difunde esta tradición mu-
sical. Cada noite dos martes enmarca a actuación dun grupo dentro do seu ámbito 
social, laboral ou persoal. Amósanse as vías polas que xorden agrupacións, nadas en 
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moi diferentes circunstancias: tradición, familiar ou aprendizaxe. Séguese o proceso 
de recollida de pezas desde as súas fontes –testemuñas directas dos vellos- ata a súa 
posta en práctica por unha agrupación de xente nova. Finalmente vense as diferenzas 
dunha determinada expresión na Galicia interior, na marítima ou mesmo no norte 
de Portugal.

As gravacións realízanse sempre achegándose aos membros dos grupos nos seus lu-
gares de traballo, ambientes familiares ou de ocio, e personalizando a cada un dos 
seus compoñentes. Alalá busca sempre a espontaneidade nas gravacións e cada pro-
grama debe ser unha historia capaz de interesar e de ser percibida con emoción por 
unha gran parte do público. 

Rec Cámara: O sábado 4 de marzo de 2006, ás 21 horas, comeza a emisión 
deste novo programa de Informativos, co obxectivo de informar e entreter ao espec-
tador sobre asuntos de actualidade, especialmente de carácter social, e con temas 
que preocupan ou poidan interesar aos cidadáns galegos. Dirixido e presentado por 
Manuel Estevez, coa xornalista Fe Corral de coordinadora na redacción e coa realiza-
ción de José San Luís. Manuel Estévez. En etapas posteriores, a realización quedaría 
a cargo de Paulo Casanova. En produción contaban con Carme Romero. Na redacción 
Nadia Corbeiera e Cesar Souto 

Perdelo todo: O xoves, 30 de marzo, as 22 horas, comeza un novo concurso pre-
sentado por Emilio Guillín. Ten como principal atractivo o feito de que, ao contrario 
do que soe ocorrer nos concursos, os participantes deben amosar a súa habilidade 
para o erro e para esquecer todo o que aprenderon, de xeito que o título de gañador 
recaerá no que máis perda.

Volver ao Rego: Este mesmo xoves día 30 de marzo, estréase este programa di-
rixido e presentado polo que fora vicepresidente da Xunta, Xosé Luís Barreiro Rivas. 
O espazo se desenvolveu nun decorado que semellaba o salón de lectura dun antigo 
casino, coa participación do actor Lino Braxeno papel de camareiro e do pianista Al-
fredo Susavilas.
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Na primeira edición de Volver ao Rego, Barreiro Rivas entrevistou ó presidente da 
Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño sobre as consecuencias persoais que se deri-
van do exercicio do poder. Na tertulia que seguía á entrevista, participaron, Benxa-
mín Casal, director da Gran Enciclopedia Galega, e a actriz Uxía Blanco.  

X Canto: Desde o día 5 de abril, na sobremesa e cunha duración de 30 minutos, 
comeza o concurso X Canto, formato adaptado do programa británico Resistance 
da BBC, presentado polo mago Luís Boyano. Baseábase na idea de que todo o mundo 
ten un prezo e que tan só hai que encontralo. A partir de aí, o xogo consiste en des-
cubrir por canto diñeiro as persoas son capaces de facer as cousas máis ridículas ou 
asumir os retos que máis directamente van contra os nosos principios. Foi un espazo 
de transición e a emisión mantívose durante 12 días, xa que a partir da 24 de abril a 
TVG comezou a emisión dunha película en horario de sobremesa, mentres se prepara 
un magazine específico para a tarde.

Luba TV: O sábado 22 de abril a partir das 16,30 horas inicia a emisión deste novo 
programa semanal que tiña por obxectivo actuar de plataforma visual para que a 
mocidade poida presentar e difundir o seu traballo nos terreos da arte, o deporte, a 
música, a dramática, a danza e outras disciplinas.

O programa, de 90 minutos de duración, partía como elemento central da liga uni-
versitaria de baloncesto, que se celebraba no pavillón de deportes do campus vigués, 
desde onde o presentador Raul Piñeiro guiaba o programa para enlazar logo coas dis-
tintas actividades artísticas que se amosen. Esta novidosa Liga, na que os equipos son 
mixtos, contaba coa colaboración dos tres campus galegos e do portugués de Porto, 
iniciando así a primeira liga televisiva universitaria galego-portuguesa. Era unha idea 
do que fora realizador da TVG Xaime Fandiño, nesas datas decano da Facultade de 
Ciencias da Comunicación de Pontevedra.. 

A partir do 10 de xuño, Luba TV coa totalidade dos seus contidos, pasa a emitir-
se na media noite, Nunha primeira etapa estívose emitindo por nas madrugadas os 
partidos de baloncesto incluídos neste espazo, mentres que o resto dos contidos emi-
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tíanse na tarde. 

Caravana de sabores: O luns día 1 de maio, as 20.00 horas, estréase un novo 
programa diario de cociña, presentado por Susana Dans. Este espazo ofrece como 
novidade que cada semana, a caravana estará nunha vila distinta. Tamén contaba 
cun axudante en ton de humor, papel corría por conta do actor Josito Porto. Na súa 
primeira entrega, Caravana de sabores estaba en Vilagarcía de Arousa para pre-
parar un prato estrela na gastronomía galega, as Ameixas á mariñeira.

Este programa buscaba a colaboración dos espectadores para que escribiran indican-
do a persoa coñecida capaz de preparar un prato especial que puidese ser candidato 
de ser considerado o “sabor máis galego” que buscaba este espazo. O vehículo do 
programa, como o seu nome indica, era unha caravana na que está instalada a cociña 
onde elaboraban os pratos. Caravana de Sabores estaba coproducido pola Televisión 
de Galicia e Ficción Producciones S.L.

Programon: A partir do día 2 de maio, ata principios do mes de xullo, ponse en 
antena o magazine de entretemento para as sobremesas, presentado e codirixido por 
Mon Santiso, profesional recuperado por TVG despois dunha longa temporada en 
programas nacionais, e dirixido por Nicolás Rodríguez. Neste novo espazo teñen ca-
bida toda a información, a opinión, o humor, etc, para ser sobre todo unha revista 
pegada á actualidade e na que se contará coa participación do público. 

Este magazine pretendía ser unha alternativa diferente nas tardes televisivas, de 
16.00 ás 18.00 horas, de luns a venres. Como aposta específica fopi presentado ós 
medios de comunicación unha rolda de prensa ás 12,00 horas, no propio plató onde 
se realizaba en directo. A última emisión tivo lugar o venres, 7 de xullo de 2006. 

O equipo contaba coa realización de Gonzalo Pintos, os guionistas Merche Vázquez; 
Edu Lavandeira e Charina Giraldez, na locución e redacción participaban María Duro, 
Alberto Mancebo e Iván Gómez.
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Libro aberto: Nas madrugadas dos mércores, con inicio o día 3 de maio, emítese 
este espazo enteiramente dedicado aos libros e á literatura que pretende ser unha 
tribuna tanto para os que autores, editores e libreiros, coma para os destinatarios do 
traballo destes, que van estan representados polos clubs de lectores repartidos por 
toda Galicia. Cada entrega, de media hora de duración, comeza coa entrevista a 
un autor para que comente durante a primeira metade do programa un libro seu de 
recente aparición. Os primeiros entrevistados do programa foron Agustín Fernández 
Paz e Manuel Rivas.

A dirección do programa está a cargo de Luís Rei Núñez, escritor e xefe do servizo de 
Cultura da TVG. O poeta Manuel Romón actúa de presentador, e Odón de Pascual é 
responsable da realización. A música da cabeceira foi composta especialmente para o 
programa polo contrabaixista ferrolán de jazz Baldo Martínez. 

Planeta Fantasía: nova serie infantil que se estreou dentro do espazo Xabarin Club 
a partir das 20,15 horas do día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Logo da es-
trea, a súa emisión habitual estaba programa para os sábados e domingos. Os capí-
tulos, cunha duración aproximada de 8 minutos, parten das historias dun grupo de 
simpáticos cosmonautas do “Planeta Fantasía”, composto polo comandante Gaga, 
xunto cos tripulantes Fiúncho, Pecas, Merliño, dedicados a atrapar a imaxinación 
agochada nos contos de literatura infantil galega.

A serie foi considerada de moita importancia para a TVG, xa que foi presentada ós 
medios de comunicación na mañá do día 20 de maio, data de comezo da emisión re-
gular, coa asistencia da conselleira de Educación e Ordenación Universitaria, Elena 
Sánchez; a conselleira de Cultura e Deportes, Ánxela Bugallo; a secretaria xeral de 
Política Lingüística, María Sol López; o produtor executivo de “Lúa Films”, José Mª 
Suárez,”, e o director xerente da Televisión Galicia, Xesús Iglesias.

Pequeno Gran Show: O 3 de xuño esteouse un novo espazo de entretemento, 
presentado por Iolanda Vázquez e protagonizado polos nenos e a súa relación cos 
adultos. Neste programa, os nenos exercen de entrevistadores dos famosos invitados 
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no plató, aportando a súa singular visión sobre os temas de actualidade e as súas 
habilidades así como as calidades artísticas. No súa primeira emisión, os cativos in-
terrogaron a Roberto Vilar e a Víctor Fábregas, compoñentes do dúo Os Tonechos. A 
música correu a cargo de Natalia.

Somos unha Potenzia. O luns 12 de xuño, a partir das 23.30 horas, TVG estrea 
este novo espazo de humor co protagonismo principal do actor Carlos Blanco e que 
contaba con Antón Reixa en calidade de produtor e inspirador. Estaba composto por 
varias seccións de carácter paródico e remataba cun monólogo do propio Carlos Blan-
co sobre a temática de conxunto do programa. No primeiro programa foi entrevista-
do Arsenio Iglesias, como mostra da potenzia deportiva de Galicia. A súa emisión tivo 
o período habitual de 13 semanas, ata o comezo da seguinte temporada en setembro 
deste ano. Na última entrega, o entrevistado especial foi o escritor Manuel Rivas. Nos 
últimos programas, a emisión estaba situada en torno as 2,30 horas de madrugada.

En pé de festa, o sábado 17 de xuño comeza a emisión dun magazine típico de 
verán que percorría as distintas festas de toda Galicia. O espazo estaba dirixido por 
Andrés Mahía e presentado por María Solar. Contaba con Xabier Viana como subdi-
rector, co produtor Manuel Fernández, e o realizador Xosé Luis Piñeiro, así como os 
redactores Antonio López Mariño, Raquel Fernández e Almudena Parrondo. No pro-
grama participaba o profesional da Radio Galega Luis Rial, presentando un concurso 
de parellas no que os participantes tiñan que demostrar a forza do seu cariño. Xunto 
a Rial colaboraban os reporteiros Isabel Risco e Federico Pérez. O derradeiro En pé 
de festa emitiuse o sábado 18 de agosto seguinte.

O primeiro En pé de festa estivo dedicado ó concello ourensán de Allariz, e contou 
entre os seus invitados co vicepresidente da Xunta Anxo Quintana, con Xosé Manuel 
Piñeiro e co escritor ourensán Alfredo Conde.

Cadernos do aire: O sábado 20 de xuño estrease este magazine semanal pre-
sentado por Raquel Fernández, dirixido por Francisco Rodil, cos xornalistas Josefa 
Valiño e Xosé Manuel Orriols e realizado por Ánxeles Balsa. O cámara era Quico 
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Martínez, e a produción estaba a cargo de Carmen de Juan. Eran historias e imaxes 
da Galicia actual, na que conviven os galegos aquí afincados desde sempre, cos retor-
nados da emigración e os inmigrantes de distintos países e razas que veñen a buscar 
aquí un futuro. O súa emisión rematou sete semanas máis tarde.

De Proa a Popa: Desde sábado 1 de xullo e durante toda a temporada de ve-
rán, as 15 horas, comezou a emitirse na sobremesa este novo espazo dedicado aos 
deportes náuticos, froito dos acordos e convenios asinados por TVG cos clubs e coa 
administración autonómica os días 8 e 21 de xuño. Dirixido e presentado por Raquel 
Gandoy o programa ofrecía as competicións de traíñas, tanto da Liga ACT coma da 
Liga do Noroeste de traíñas, que se disputarán entre augas galegas e do Cantábrico. 
Pero tamén atendía outros deportes náuticos como vela, submarinismo, piragüismo, 
surf ou wind surf.

Ciencianosa: A partir da 15,30 horas do sábado 1 de xullo comeza a emitirse un 
novo espazo televisivo como programa de divulgación científica pensado para tódo-
los públicos. O programa ten por finalidade ofrecer respostas científicas dos feitos 
que preocupan a tódolos cidadáns, pro medio das explicacións dos investigadores e 
expertos galegos. Xosé Manuel Durán é o director e presentador do espazo, contando 
na redacción con María Solar e co asesoramento de Jorge Mira. 

Ciencianosa, de media hora de duración, está estruturado en cinco seccións, dúas 
que se basean en reportaxes científicas da ciencia galega (novas tecnoloxías, medio 
ambiente, saúde); outra que recolle as curiosidades científicas; un experimento ou 
pregunta básica de ciencia e unha sección na que se recolle o labor dun investigador 
radicado en Galicia. Gravado en decorado virtual, cada programa combina os efectos 
gráficos cos multimedia busca a divulgación social e o servizo público.

Mundo Verbena: Dirixido polo cineasta Jorge Coira e presentado por Emilio Gui-
llín, comezou o domingo 9 de xullo un novo espazo televisivo de prime time, cun 
decorado propio das festas de principios de século, amosaba as mellores celebracións 
de verán que se poden vivir en Galicia. Na primeira emisión contou coa presenza de 
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Álvaro Pita, compoñente de Los Satélites, Siniestro Total e o grupo Sérra-lhe aí. Esti-
vo en antena ata o día 23 de setembro.

Supermasters. O mércores, 19 de xullo, a partir das 21,40 horas, estreouse este 
novo espazo diario de luns a venres, que tivo por obxectivo descubrir e captar novos 
talentos da canción e da interpretación. Supermasters era un concurso musical típi-
co de verán, itinerante polas distintas localidades de Galicia, presentado por David 
Amor e Iria Piñeiro. Nesta edición participaron un total 39 artistas descoñecidos que 
participaron interpretando cancións en directo e competindo entre eles por gravar 
un disco.

Noitemóbil. En programación das madrugadas do verán, o venres 21 de xullo, 
ás 01.25 horas, comezou a emisión deste novo espazo, centrado nos concertos máis 
emblemáticos do verán en Galicia, coa intención de ser un programa semanal iti-
nerante, onde se reflictan as noites de música e diversión en diferentes puntos de 
Galicia. Presentado por Beatriz Manjón, que estaba acompañada por dous peculiares 
personaxes como o reporteiro “concertual” Carlos Meixide e o “Reporclown” Juanillo 
Esteban, Noitemóbil exploraba un novo híbrido xornalístico a medio camiño en-
tre o reporteiro e o paiaso. Na súa viaxe polas diferentes localidades galegas estaba 
acompañados por un can chamado Groucho.

As Favoritas: O venres 4 de agosto ten lugar unha nova estrea de verán, un novo 
espazo musical, que tiña por finalidade ocupar a franxa horaria de “Luar” durante 
as vacacións. O programa repasaba os temas favoritos da música contemporánea, 
facendo especial fincapé nos éxitos galegos. Recollía unha selección das mellores ac-
tuacións musicais da historia da TVG, así como entrevistas con personaxes famosos 
que, desde o plató, dedicaban unha canción a alguén especial para eles.

Cada emisión de As Favoritas contaba coa presenza de convidados de excepción 
como Antón Reixa, Iolanda Vázquez, Farruco, Dorotea Bárcena, Xurxo Souto, Eva-
risto Calvo, Xavier Veiga, Toñito de Poi, Manquiña, David e Iria, Iolanda Castaño, 
Isabel Risco, Sonia Vizoso, Susana Seivane, Xosé Ramón Gayoso, Isabel Blanco, Os 
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Tonechos, e Xosé Manuel Pereiro. Cada un deles, cos seus comentarios, recordos, 
dedicatorias e pequenas actuacións, servían de fío condutor ao espazo. A derradeira 
emisión foi o 15 de setembro, para dar paso a unha nova temporada de Luar o 22 
deste mes.

Apolo Bote: novo concurso diario de preguntas e respostas que comezou a emitirse 
o 18 de setembro na media tarde. Foi a primeira das incorporacións á nova pro-
gramación da temporada de outono da TVG. Presentado polo actor Evaristo Calvo, 
coñecido en memorables series galegas como Mareas vivas ou Pratos Combinados. 
O espazo, cunha duración de 35 minutos, consistía nunha serie de preguntas feitas 
dunha maneira áxil e sinxela a dez participantes, cinco rapaces e cinco rapazas, que 
competían primeiro por parellas (rapaz contra rapaza), despois en grupo, individual-
mente, e xa para rematar contra o equipo perdedor, enfrontándose en sucesivas rol-
das de preguntas ata que só quedara un participante.

A xornada do deporte galego. Desde o sábado 30 de setembro iniciouse este 
novo espazo deportivo a partir das 18,30 horas. Estaba dirixido por Alfonso Pérez 
Caneiro, e contaba con Luis Timiraos, Carlos Alberto Sánchez e Águeda Serantes, 
como editores. Ó longo de dúas horas de emisión ofrécese fútbol, baloncesto, balon-
mán, natación, e todas aquelas actividades deportivas de interese. Na primeira edi-
ción ofreceron todas as incidencias do partido de Segunda División que disputaron o 
Cádiz e o Castellón.

Maridos e Mulleres: Serie de humor con doses de misterio que se estreou o 5 de 
outubro a partir das 22.00 horas, baseada na vida dos habitantes dunha urbaniza-
ción chamada “Os Anxos”, onde viven familias formadas por matrimonios novos e 
con fillos con absoluta comodidade. 

Maridos e Mulleres foi dirixida para a TVG por Jordi Frades e Gerardo Rodríguez, 
coa produción executiva de María Ignacia “Zaza” Ceballos e a coprodución de Pancho 
Casal. O equipo artístico estaba integrado por Dorotea Bárcena, Maxo Barjas, Laura 
Ponte, Mónica Camaño, Cristina Pascual, Pedro Alonso, Fernando Acebal, Camila 
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Bertone, Julio Pereira. No seu primeiro día de emisión, a serie obtivo unha cota de 
pantalla media do 18,7 por cento.

Antes do silencio: O martes, 17 de outubro, na media noite, comeza a emisión 
dun novo magazine do descoñecido e dos fenómenos paranormais, presentado pola 
xornalista Carmen Chao, dirixido polo escritor Xosé A. Perozo. Realizado por Miguel 
Conde e coa produción executiva de Antonio e Ramón Varela da empresa “Pórtico 
Comunicación”, conta con especialistas dos fenómenos insólitos como Xavier Acker-
man, Antón Rebollido ou Xosé Lesta, ademais dun equipo de xornalistas encargados 
de investigar os fenómenos descoñecidos que acontecen en Galicia como Gloria Mas-
cuñana e Rocío González. Emitiuse desde a igrexa de San Domingos de Bonaval, en 
Santiago de Compostela. Emitíronse un total de 12 capítulos.

A Casa de 1906: O mércores 18 de outubro estrease o primeiro programa de 
telerrealidade feito en Galicia, no que dúas familias galegas tiñan que vivir durante 
dous meses nun entorno que reproduce a Galicia de hai cen anos: sen luz eléctrica, 
sen auga, cociñando en lareiras, vestindo corsés e cirolas e calzando zocos de madei-
ra. Non hai supermercados nin tendas, e todo o que necesiten para subsistir deberán 
cultivalo ou elaboralo eles mesmos. O programa emitíase todos os mércores, xoves 
e venres ás 21.40 horas. Ademais cada venres, desde o programa “Luar”, facíase un 
seguimento e votábase a quen consideraban a familia do século. Na súa estrea obtivo 
unha cota superior ao 27 por cento, con 277.000 espectadores de media

Este formato está baseado no seu orixinal inglés “History House”, emitido con gran 
éxito en Gran Bretaña e posteriormente en USA. Está producido por Filmanova e 
Continental coa colaboración de Cabreiroá para a conmemoración do seu centenario 
1906/2006. 

Os protagonistas eran auténticos integrantes de dúas familias procedentes de Padrón 
e de A Coruña. A primeira das familias coruñesas, con seis membros, é orixinaria do 
municipio de Cambre. O cabeza de familia José Antonio González, con 49 anos, é 
contable e cantante, a súa muller chámase Margarita Lema. A parella ten catro fillos: 
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Martín con 19 anos é marmorista e os tres restantes son estudantes -Víctor (21 anos), 
Sonia (19) e Marcos (7). 

A segunda casa estaba habitada pola familia Peña Ares, de Padrón. O matrimonio 
está formado por Carlos Peña, un vendedor de 43 anos, e por Sara Ares, ama de casa 
de 44 anos. Os seus fillos, Lorenzo (21) e Alicia (16), aínda estudan, e teñen amais 
unha irmá máis cativa de catro anos, Liced Cachiguango, de orixe ecuatoriana acolli-
da na familia. 

Couto vivo: O sábado 4 de novembro nace un novo espazo divulgativo sobre de-
portes da caza e da pesca, presentado Raquel Gandoy. O primeiro programa arranca 
concretamente coa caza do corzo, desde o TECOR (Territorio cinexéticamente orde-
nado) da Fonsagrada, en Lugo.

Centro de Saúde: O luns, 6 de novembro, comeza este espazo de carácter di-
vulgativo conducido por Icía Alcalde, que pretende informar sobre os hábitos de vida 
dos galegos. En cada edición, tratase unha enfermidade polo miúdo, ofrecendo con-
sellos e resolvendo as dúbidas dos espectadores. No programa participa a médica de 
familia Maruxa Martínez, quen conversa cos especialistas e atende as dúbidas dos 
espectadores. O programa elabórase na Produtora Faro e está dirixido polo Dr. Jorge 
Cameselle.

Desde o punto de vista da programación, TVG remata o ano 2006 con Músicas 
do Mundo, unha gran Gala de Fin de Ano e de benvida ao ano 2007. Un espectáculo 
de cinco horas onde artistas e orquestras galegas fixeron un percorrido por distintas 
músicas do mundo. Presentado polos actores Sonia Castelo e Nancho Novo, ademais 
de Yamilé Lavín e Toñito de Poi, Músicas do Mundo ofreceu a todos os galegos na 
última noite de 2006, un programa especial que empezou ás 21.15. Antes de rematar 
o ano, Gayoso amosou distintos lugares onde hai gremios que están a traballar esa 
noite, traballadores que cantaron as 12 badaladas coa súa propia voz.
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Resultados de 2006

Todo o esforzo de renovación e cambio da TVG tivo como resultado o mantemento 
da audiencia nun panorama cada día máis competitivo. Recórdese que La Cuatro tiña 
comezado as súas emisións a finais de 2005 e La Sexta empezou a emitir en marzo 
deste ano 2006. Dúas cadeas xeneralistas máis no panorama televisivo español ían 
ten influencia considerable nos resultados das que estaban emitindo ata ese momen-
to. Ó remate de 2006, La Cuatro estaba xa nunha cota de 7 e La Sexta estaba chegan-
do ó 2 por cento. TVG tiña unha media anual de cota de mercado do 14,4 por cento.

A evolución por meses ó longo deste ano 2006 foi o seguinte:

Neste final xa podemos ver a evolución histórica da cota de mercado ó longo da última 
década, representada no seguinte gráfico no que tamén se recollen os resultados ata 
o primeiro trimestre semestre de 2008, no que se aprecia un reponte da audiencia.

A partir desta data pasamos nesta narración directamente ó novo período da Televi-
sión de Galicia que comeza cunha nova dirección na CRTVG e polo tanto nova direc-
ción tamén na Televisión de Galicia.



 

Capítulo 9

Unha nova directiva para o 25 aniversario da TVG

O 29 de maio de 2009 comeza unha nova etapa na Televisión de Galicia ó producirse 
unha renovación no equipo directivo, logo das eleccións autonómicas celebradas o 
día 1 de marzo de este ano que deron a maioría absoluta ó Partido Popular. A nova 
directiva vai ter por diante o cumprimento do vixésimo quinto aniversario da Televi-
sión de Galicia, que representa unha etapa de madurez institucional importante para 
un medio de comunicación público.

Nesta data, de case finais de maio, tomou posesión do seu cargo o director xeral da 
CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, coa presencia do Secretario Xeral de Medios de 
Galicia, membros do consello de Administración e parte dos directivos da empresa.

Na súa intervención amosou o sentimento de responsabilidades co que asumía o car-
go nas proximidades dos 25 anos de existencia dos medios públicos e marcou algúns 
trazos do que serían as liñas directrices do seu mandato.

Poucas cousas poden encher tanto de satisfacción para un galego que se 
dedique profesionalmente á comunicación como asumir a responsabili-
dade de dirixir a Compañía de Radio Televisión de Galicia. Non pode ser 
menos cando se trata da tarefa de xestionar o principal referente audio-
visual de Galicia nos preto de 25 anos que leva funcionando, desde que 
o 25 de xullo de 1985 comezaran as súas emisións. Desde aquela tense 
gañado un indiscutible prestixio como servizo público para a sociedade e 
como impulsor da lingua e da cultura galegas.
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De maneira que logo da miña xa extensa carreira profesional nos me-
dios de comunicación, teño hoxe a honra de presentarme aquí ante 
vostedes para poñerme ao servizo da Compañía de Radio Televisión de 
Galicia. E o fago con todo o empeño de alguén que inicia un proxecto 
ilusionante e novo aínda que recollendo a testemuña dunha institución 
consolidada e amplamente respectada. Créanme que se algunha misión 
me podía comprometer no meu desempeño profesional nestes momen-
tos, era esta de dirixir os medios de comunicación públicos galegos.

De aí que queira expresar primeiramente o meu agradecemento ao pre-
sidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, por pensar en min para esta res-
ponsabilidade e polo seu compromiso co obxectivo de acadar unha radio 
e unha televisión en condicións de transparencia e de independencia 
informativa. Nesta mesma liña tentaremos traballar de agora en diante.

Galicia fixo un grande esforzo todos estes anos para desenvolver unha 
radio e unha televisión públicas e propias, capaces de cumprir decotío 
coa súa función de informar, formar e entreter desde unha óptica ga-
lega, e ademais facelo co nivel de esixencia que require a competencia 
coas grandes cadeas de radio e televisión de ámbito estatal. Pero é xusto 
subliñar que, do mesmo xeito, a radio e televisión públicas fixeron un 
grande esforzo para estar á altura da demanda dos galegos. Un logro 
que atinxe evidentemente aos profesionais desta casa, tanto aos distin-
tos cadros directivos que teñen pasado por ela como aos profesionais de 
tódolos niveis.

Botemos unha ollada ao pasado e deseguida concluiremos que entre 
a sociedade galega de hai 25 anos e a actual existen unhas diferenzas 
abismais, tamén no eido da comunicación, e cómpre preguntármonos 
que sería hoxe de Galicia se non tivese as súas radio e televisión públicas. 
Porque estes medios de comunicación foron verdadeiras chaves para a 
consolidación do proceso autonómico e, máis alá diso, foron e seguen a 
ser chaves para fortalecer a propia identidade de Galicia, tanto nas súas 
expresións sociais e culturais coma, sobre todo, na promoción e defensa 
da lingua galega.
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Pero non queda aí a súa contribución, senón que existe do mesmo xeito 
un importante efecto de pulo á que podiamos chamar industria auxiliar, 
xa que a Televisión de Galicia foi todos estes anos unha base para for-
mar e desenvolver todo un armazón de produción audiovisual autócto-
na.

Pero estes fitos non viñeron por casualidade. É preciso lembrar que 
detrás deles hai un traballo inxente por parte de centos de persoas que 
ao longo de todo este tempo achegaron os seus esforzos para responder 
con profesionalidade aos retos que en cada momento requiría a oferta 
dos medios públicos, con resultados unhas veces mellores ca outros pero 
sempre con ilusión e agarimo. Neste punto quero expresar agradece-
mento ao meu antecesor, Benigno Sánchez, e a todos os que lle precede-
ron por contribuíren a desenvolver esta casa facendo fronte ás dificulta-
des que cada un tivo que sortear no seu momento.

En calquera caso non é o meu propósito recrearme no que xa foi mirar 
cara adiante, pois atopámonos nun intre no que a urxencia do cambio é 
grande. Galicia é hoxe unha sociedade diferente, máis aberta e esixente, 
e o sector da comunicación está metido de cheo nunha transformación 
vertixinosa, onde as audiencias e os mercados teñen mudado sen que 
saibamos cal é o límite desta evolución. As demandas e necesidades dos 
cidadáns están tamén a trocar, impulsadas polas novas posibilidades 
que ofrece o cambio tecnolóxico, motor sen dúbida de todo este proceso, 
de maneira que nos vemos abocados a un importante traballo de actua-
lización permanente na Compañía de Radio Televisión de Galicia.

Trátase daquela de levar a cabo unha tarefa que necesariamente debe-
mos abordar entre todos. Por iso quero facer un chamamento ao persoal 
desta casa para que saiban que queremos contar con todos, sen exclu-
sións, para compartir as arelas e o compromiso aos que nos obrigan os 
novos tempos, e nesta liña dirixir unha mensaxe moi especial aos repre-
sentantes dos traballadores para que poidan exercer o seu importante 
labor baixo as lóxicas coordenadas da responsabilidade e solidariedade, 
xa que a súa mediación será moi valiosa.
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Pero se a contribución do capital humano é un factor evidente de éxito 
nesta etapa, tamén confío no papel que vai achegar o Consello de Ad-
ministración da Compañía de Radio Televisión de Galicia, o cal, xunto 
á función de órgano administrador e supervisor da xestión deste ente, 
penso que constitúe un foro idóneo para o debate, un debate sobre os cri-
terios e principios a seguir nos medios públicos que pode ser moi fecundo 
neste tempo onde tantas cousas están a mudar e onde é preciso achegar 
moitas veces ideas e reflexión.

Non quero rematar sen me referir ao sector audiovisual, que tivo á Te-
levisión de Galicia como elemento dinamizador e que logo destes anos 
acumula unha profesionalidade e unha calidade nas súas producións 
merecedora dun amplo recoñecemento. Esa mesma profesionalidade 
debe levar os produtos audiovisuais galegos cada vez a máis audiencias 
e máis lonxe de nós, e por iso o sector seguirá a contar co respaldo desta 
compañía. Non só porque promocionar a cultura galega forma parte 
dos seus principios, senón porque a propia televisión pública está intere-
sada en facer chegar á maior audiencia posible os bos contidos xerados 
en Galicia.

Conclúo sinalando que desde a nosa responsabilidade na Compañía de 
Radio Televisión de Galicia actuaremos con rigor, buscando a calidade e 
a proximidade á cidadanía, pero sendo plenamente conscientes do custo 
que representan os medios públicos galegos e da necesidade de que todo 
ese esforzo se faga cos máximos criterios de eficiencia. E todo isto res-
pectando os principios de pluralidade e neutralidade que son sinais de 
identidade desta organización.

Porque todo se move, temos que ser quen de dar unha resposta en con-
dicións aos presentes desafíos. Unha resposta que só pode ter posibilida-
des de éxito se reunimos o compromiso, a vocación de traballo e maila 
dedicación do persoal desta Compañía. Será un esforzo beneficioso para 
Galicia, sen dúbida.
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Alfonso Cabaleiro Durán, secretario xeral de Medios, interveu no acto por mandato 
do presidente da Xunta e esbozou tamén algunhas liñas de futuro da CRTVG.

Cando o presidente da Xunta propuxo a Sánchez Izquierdo ser un dos 
candidatos a dirixir a CRTVG, Alfonso pediu dous requisitos: ser un 
candidato de consenso e ter liberdade para elixir ao equipo directivo. 
O Goberno aceptou loxicamente esas condicións, e logo de ser aceptado 
politicamente Alfonso, o Goberno presentou por primeira vez na historia 
do Parlamento un candidato a dirixir a CRTVG. Non vou entrar agora 
en detalles, pero non podo deixar de dicir desde o respecto institucional 
que sinto unha certa frustración profesional e persoal, porque son dos 
que prefiro sempre o entendemento e a palabra, antes que o enfronta-
mento e a escenificación. Agardo que a política non sexa isto. Síntoo pola 
boa vontade do presidente da Xunta, e síntoo por Alfonso, que teño a 
seguridade de que a súa bonhomía e traxectoria merecían outro trato.

Se facilitamos e buscamos o consenso na elección de Alfonso, tamén o 
buscaremos na reforma do marco legal da radio e a televisión de Gali-
cia, que será un dos grandes retos desta lexislatura.

Aos traballadores só lles podo dicir que son un deles, e que sempre con-
tarán coa miña colaboración porque, por riba de todo, quero o mellor 
para esta casa. Sei dos problemas, penso nas persoas, e teño a completa 
seguridade de que con diálogo e comprensión haberá solucións ante un 
presente tan ameazante. Quen escoitara ou lera o discurso de Sánchez 
Izquierdo no Parlamento sabe que hai propostas, sabe que hai ideas, 
sabe que hai racionalidade, sabe que hai futuro. Dádelle todos un voto de 
confianza e valorade a súa traxectoria, as súas propostas, a súa capaci-
dade e o seu traballo.

Quero dirixir as últimas verbas ao sector audiovisual. O presidente pe-
diume que fósedes invitados por primeira vez a este acto. Sabe dos pro-
blemas que tedes, moi pronto seredes convocados pola Administración, 
e pídolle tamén a Alfonso que despois de formar equipo, e o máis rápido 
posible, vos convoque a unha xuntanza. Para o presidente sodes un sec-
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tor estratéxico e como tal teredes resposta as vosas vellas e constantes 
reivindicacións.

Primeira directora da Televisión de Galicia

O día 1 de xuño, o director xeral da Compañía de Radiotelevisión de Galicia, Alfonso 
Sánchez Izquierdo, comunicou ó Consello de Administración os primeiros nomea-
mentos do seu novo equipo. 

Por primeira vez, unha muller é nomeada directora de Televisión de Galicia Rosa 
Vilas Núñez. Foi unha cuestión de principio. O novo director xeral quería contar con 
mulleres ó fronte dos medios públicos de comunicación. Por esta razón, tamén foi 
nomeada Rosa Martínez Rivada, directora da Radio Galega. 

As dúas son profesionais con moitos anos de exercicio nos respectivos medios para 
os que foron nomeadas.

Rosa Vilas Núñez é natural da localidade pontevedresa de Cambados e licenciada en 
Xornalismo pola Universidade Complutense de Madrid. Comezou profesionalmente 
na cadea SER, pero en 1989 entrou na TVG como redactora, foi editora, dirixiu e pre-
sentou telexornais, e foi a primeira muller redactora xefe. Posteriormente ocupou a 
subdirección de Informativos.

A partir desa data, os novo equipo foron nomeando o resto dos directivos, ata que o 
día 8 de xuño quedou case completado o novo organigrama da Televisión de Galicia, 
cunha reducción do 20 por cento nos altos cargos ó pasar de 52 ós 38. 

Os principais directivos son os seguintes:

Pilar Bermúdez Blanco, director dos Servicios Informativos da TVG

Xosé Manuel Díaz Maseda, redactor xefe 
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Alfredo César Malde, redactor xefe 
Xosé Octavio Rodríguez Nieto, redactor xefe159 
Fernando González Macías, redactor xefe.

Fernando Rodríguez Madriñán, director do departamento de Programación, Emi-
sións, Novas Canles e Internet,

Victoria Nogueira, subdirectora de Emisións e Programas,  
Vanesa Grela, xefa de Programación;  
Montse Besada, xefa de Produción Allea,  
Xosé Manuel Rodríguez Durán, xefe de Novas Canles Dixitais e Internet.

Javier Valderrama Currás, director do Departamento de Produción, 

Julio Jiménez, Xefe do Servizo de Produción de Informativos, Deportes e 
Programas,  
Antonio Rodríguez Villar, xefe do Servizo de Medios e Realización con 

O organigrama dos cargos da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, despois dos 
nomeamentos do día 8 e outros posteriores, quedou composto do seguinte xeito:

Miguel Rodríguez Barrio, director de Planificación e Administración Xeral, que ta-
mén asume a Dirección do Departamento de Administración da CRTVG, TVG e Ra-
dio Galega

Carlos Paz, director de Recursos Humanos 
Manuel Sanmartin, Xefe do Gabinete de Planificación 
 Antonio Posse, director do Departamento Técnico e Enxeñería 
Luís Guerra, director do Departamento de Servizos Xurídico 
Francisco Giráldez, director do Departamento de Comercial e Marketing 
Fernando Rodríguez Ojea, director do Departamento de Comunicación 
Cruz Andrade, xefa do Servizo de Compras e Servizos Xerais 

159 Posteriormente deixaría o cargo Octavio Rodríguez como redactor xefe de Deportes e foi nomea-
do Antonio Solla redactor xefe para os Informativos da tarde.
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Antonio Rey, xefe do Servizo de Administración da TVG 
Isabel Sánchez, xefa do Servizo de Administración da RG 
Enrique Tarrío xefe do Servizo de Control Orzamentario, Xestión Patri-
monial, Fiscal e Administración da CRTVG, 
Luz Noya, como Xefa do Servizo de Nóminas e Seguridade Social 
Paulino Novo, xefe do Servizo de Formación e Selección, así como a 
Coordinación Lingüística

Explicación do organigrama no Parlamento

Os obxectivos e as razóns para o nomeamento dos novos directivos quedaron plas-
mados na comparecencia do Director Xeral na Comisión de Control da CRTVG do 
Parlamento de Galicia, o día 25 de xuño:

A estrutura dunha empresa é un dos elementos claves da súa organiza-
ción e polo tanto é preciso que sexa axeitada ás necesidades produtivas 
pero tamén acorde coa estrutura xurídica, como é neste caso en que es-
tamos a falar en realidade dun grupo de sociedades. Por iso un organi-
grama eficiente é unha boa base para acadar obxectivos e achegar valor 
engadido para a organización, aínda que nunca pode ser unha fin en si 
mesma, e isto é algo que debe sempre estar presente.

Porque ao cabo o éxito dun proxecto virá das persoas que ocupen cada 
lugar nese esquema, da súa competencia profesional, a súa vocación e 
dedicación e a súa habilidade para traballar dunha maneira coordinada 
e ben comunicada coas outras partes, de ter en definitiva capacidade de 
liderado en cada marco de actuación e en cada equipo de traballo. 

Sobre o organigrama específico da Televisión de Galicia, alfonso Sánchez Izquierdo 
explicou as razóns e obxectvos dos nomeamentos:

En canto á Televisión de Galicia, nomeei a unha nova directora xerente, 
Rosa Vilas Núñez, de contrastada competencia profesional e que no seu 
día fóra a primeira redactora xefe da TVG, de quen depende unha es-
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trutura organizada en tres departamentos. O que antigamente atinxía a 
programación pasa agora a un concepto máis amplo onde se suma in-
ternet e as novas canles que se están a desenvolver no mundo da comu-
nicación, con vistas ás innovacións que haberá que afrontar no futuro, 
como pode ser a televisión en telefonía móbil.

Deste xeito o Departamento de Programación, Emisións, Novas Canles 
e Internet abrangue unha Subdirección de Emisións e Programas, que 
aglutina o que antes eran dous servizos distintos, así como unha área de 
Programación (referida ao cine), Programas Propios e Asociados, nos 
que se inclúe a anterior área de Cultura, así como unha área de Progra-
mación Allea que xa existía no anterior organigrama. No capítulo dos 
Informativos da televisión pública galega, pola súa banda, suprímese a 
Subdirección de maneira que a directora do Departamento organiza o 
traballo con catro redactores xefes para dar cobertura a todo o aconte-
cer na actualidade cotiá que segue a ser moi demandada pola audiencia 
da comunidade autónoma.

Primeiros contactos co sector audiovisual

A mediados do mes de xuño, director xeral e a directora da TVG, mantiveron a pri-
meira reunión con todas as asociacións empresariais e profesionais que teñen com-
petencias no audiovisual galego, para conversar sobre a situación presente e as pers-
pectivas futuras do sector en relación coa Televisión de Galicia.

A finais deste mes de xuño, Televisión de Galicia decide contratar 18 películas produ-
cidas por empresas do sector audiovisual galego para este ano, grazas a unha resolu-
ción asinada polo seu director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo.

Para este conxunto de proxectos a canle pública destinaba un total de 4,6 millóns de 
euros, que se desglosan en 3,9 millóns de euros para a realización de nove longame-
traxes, de seis películas para televisión (tv-movies), así como para a precompra dos 
dereitos íntegros de explotación en galego de tres tv-movies. Outros 700.000 euros 
ían destinados á desenvolver un total de 47 documentais. 



Capítulo 9 453

25 anos de Televisión de Galicia

As longametraxes previstas para promovelas a TVG son: 

Retornos, da produtora Vaca Films Studio S.L . 
O Apóstolo, de Artefacto Producciones S.L.  
Celda 211, de Vaca Films Studio S.L. 
Relatos, de Matriuska Producciones S.L. 
Elemental Child, de Iceberg Audiovisual S.L . 
Link, de IB Cinema  
Sweet Dreams, de Sun Lúa 
O Sexo dos Anxos, de Continental Producciones S.L.  
Os Crebinksky, de Pulsa Control Z. 

As películas previstas para televisión, que non poderán ter unha duración inferior a 
80 minutos, son: 

Mar Libre, da produtora Ficción Producciones 
Arcos, de Directo de Información SL 
Miña Nena, de Adivina Producciones 
Voltar á Casa, de Formato Vídeo SL  
Outro Máis, de CTV e Filmanova 
O Bonito Crime do Carabineiro, de Zenit TV SA. 

Hai outras tres restantes, das que a Galega posúe os dereitos de explotación:

As Reliquias do Santo, de Bren Enterteinment SA 
Fútbol de Alterne, de Filmanova SL, 
Vacas, Porcos e Zapatos de Tacón, de Voz Audiovisual SA. 

Estes proxectos, enmarcados no Plan de Apoio e Potenciación da Produción Cinema-
tográfica, foran propostos para a súa contratación o pasado 20 de xaneiro de 2009, 
e quedaban asumidos cun grande esforzo financeiro pola CRTVG pese o contexto de 
dificultade económica xeral que se vivía nestes anos.
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Acordos e convenios da TVG no comezo de mandato

O día 22 de xullo a CRTVG asina un convenio co Valedor do Pobo Benigno López 
González, para difundir en Galicia un anuncio televisivo elaborado polo Defensor do 
Menor, que pretende sensibilizar aos adolescentes na responsabilidade que supón 
“colgar” as súas imaxes ou gravacións na rede. O spot emitirase de xeito intensivo 
dende o próximo 1 de agosto, e durante mes e medio, en horarios de máxima audien-
cia xuvenil.

O anuncio forma parte da campaña Antes de colgar a túa imaxe na web, pénsao, des-
envolvida polo Defensor do Menor da Comunidade de Madrid, en colaboración coa 
Obra Social de Caja Madrid e Telefónica, estreada con grande éxito hai un mes. Esta 
entidade cede ao Valedor agora a posibilidade de difundir de xeito gratuito o spot na 
nosa comunidade. En virtude do acordo acadado coa CRTVG se reservan os espazos 
na TVG, e a compañía televisiva comprométese a facer a dobraxe ao galego para a súa 
emisión no próximo mes.

O día 9 de setembro Televisión de Galicia chegou a un principio de acordo coa pre-
sidenta da canle norteamericana VME, Carmen Dirrienzo; co director xeral de con-
tidos da mesma, Guillermo Sierra, e co produtor de “Libro de Familia”, José María 
Besteiro, para a emisión desta serie na canle norteamericana. Sería a primeira vez 
que unha canle norteamericana emite unha serie dunha televisión autonómica. VME 
é a cuarta canle hispana en cobertura de Estados Unidos despois de Univisión, Tele-
mundo e Telefutura, cun público potencial que acada os 65 millóns de fogares. 

Un mes máis tarde, o día 6 de outubro, a TVG asinou un acordo aceptando a proposta 
do operador Jazz Telecom de difundir a programación da súa canle Galicia TV por 
ADSL a través da oferta televisiva Jazztelia TV, dentro do territorio español. Galicia 
TV é a canle internacional de Televisión de Galicia, que conta con emisións en sinal 
dixital por satélite para Europa e América. 

De acordo co contrato, a TVG garántelle a Jazz Telecom a libre dispoñibilidade sobre 
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os contidos de Galicia TV para a súa comunicación pública. Ademais, a,bas partes 
pecharon o compromiso de que antes do 31 de agosto de 2010 formizarían un novo 
acordo que rixa as súas relacións. Se non se chegase a formalizar, o acordo entende-
rase tácitamente reconducido mes a mes.

Incorporación de novos programas

A nova dirección da TVG tivo que manter a programación prevista polo equipo saínte 
para o verán, incorporando tamén novidades previstas a medida que se cumprían os 
prazos das producións. O mesmo tempo, comezou a preparar novos programas para 
a temporada outono-inverno que se foron incorporando progresivamente á grella de 
emisión da Televisión de Galicia.

Unha das novidades que ían ter máis influencia na audiencia foi o comezo da emisión 
dos partidos de fútbol da Liga de Campións que compensaba dalgún xeito a falla da 
Liga de Fútbol

Zona Champions. O 18 de agosto comeza a nova temporada futbolística coa pos-
ta en marcha de a gran aposta deportiva da TVG. Baixo este nome se agrupa un pro-
grama resumo da xornada dos martes en Champions League, a retransmisión dun 
partido en exclusiva os mércores de competición e un programa resumo da xornada 
a continuación do partido. Dentro do mesmo epígrafe está magazine semanal que se 
emite cada fin de semana.

Terio Carrera volveu así á presentar do espazo deportivo dos martes e do partido do 
mércores. Carlos García Verdugo presenta o magazine deportivo da fin de semana. 

Bos días. O luns, 14 de setembro comezou a emisión dun espazo colector, ou re-
vista de case tódolos contidos da maña, desde as 08.00 ata as 13.40 horas. Dirixido 
e conducido por Carlos Fernández Amado, desde o estudio 300 de San Marcos. For-
man parte do equipo os xornalistas Marta Darriba, Xaime Arias e Laura Casares, 
xunto a Xesús Peleteiro, quen ata ese momento era presentador do programa “A Re-
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vista”, integrada a partir desde data no novo formato do programa. 

A miña famosa familia. O 19 de setembro comeza a emisión dun novo tipo de 
programa de historia baseado na xenealoxía. En cada programa un ciudadán “nor-
mal” fai un percorrido pola súa árbore xenealóxica para descubrir que, sorprenden-
temente, está emparentado cun “famoso” ou “famosa” histórico; alguén que o convi-
dado nunca imaxinou que puidese formar parte da súa familia. A primeira emisión 
estivo dedicada a unha parente de Rosalía de Castro. Está dirixido por Carlos Davila, 
presentado por Xosé Barato e asesorados por Justo Beramendi.

O programa está baseado nun dos éxitos recentes da BBC, orixinalmente emitido na 
BBC3 pero que ante o éxito pasou ó prime time da BBC1, onde obtivo unha audiencia 
media de 6 millóns de espectadores na súa última emisión. 

O Nordés. O 17 de setembro comeza a emisión desta serie que narra, en clave rea-
lista, os casos e conflitos que se dan entre os profesionais da redacción dun xornal. 
A ficción leva o nome dun xornal vigués que, rexido como empresa familiar, afronta 
problemas económicos fortes e loita por manter a súa independencia. 

A serie está producida para TVG por CTV. Foi creada e coproducida por Xosé Castro, 
Carlos Ares, con Andrés Mahía, de Zopilote, e dirixida por Marta Piñeiro e Alfonso 
Zarauza. O reparto está encabezado por Mabel Rivera, Ledicia Sola, Monti Castiñei-
ras, Xulio Abonjo, Víctor Fábregas, Evaristo Calvo e Xosé M. Olveira Pico, entre ou-
tros. 

Made in Galicia. O día 15 de setembro comezou en prime time a emisión deste 
novo programa, iniciativa do Máster de Produción e Xestión Audiovisual de La Voz 
de Galicia -Universidade da Coruña, perfilado polo equipo de Voz Audiovisual. Trá-
tase dun programa gravado totalmente en exteriores nas localidades de Guitiriz, Foz, 
Cambados, Riotorto, A Guarda, Ferrol, Vimianzo, Vigo, Ponteareas, Sober, Esgos, O 
Rosal e Cangas. En cada espazo, un mestre e un aprendiz son os únicos protagonistas 
que amosan a actividade ou profesión que corresponda. Conta tamén cunha serie de 
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pezas animadas, un traballo elaborado de infografía e efectos visuais para ilustrar 
mellor os temas tratados. A serie está realizada por Daniel Castro.

Foro aberto. O 21 de setembro, a partir das 23,20 horas comezou a emisión dun 
novo formato de debate cunha duración de hora e cuarto. Está dirixido por Tino San-
tiago e presentado por Carlos Luís Rodríguez. 

Foro aberto trata temas que van desde os estritamente políticos ata os de carácter 
social, ou de interese humano. O panel de debate esta formado por expertos, teste-
muñas e afectados polo tema central do programa e por analistas expertos nas mate-
rias que aportan outros matices ao debate.

A partir deste momento da historia da TVG, calquera dato pode encontrarse la web 
da CRTVG onde hai arquivo de tódalas emisións e programas recentes que calquera 
quiera consultar.

Cambio de panorama lexislativo

No comezo desta nova etapa da TVG que se abríu a finais de 2009, e xusto cando 
se cumpren os 25 anos de existencia da Televisión de Galicia, prodúcese o primeiro 
cambio na lexislación básica do Estado sobre as televisións autonómicas. Esta modi-
ficación non vai afectar directamente aos contidos daTelevisión de Galicia xa que se 
centra en cuestións xenéricas de estructura xurídica e competencial das comunidades 
autónomas. Comeza a recoñecerse a capacidade de autoorganización das televisión 
prúblicas por parte das Comunidades Autónomas e desaparece a extraña considera-
ción das televisión como unha concesión do Estado á Administración autonómica. 
Quedan derogadas as leis básicas que establecían esta figura xurídica e os principais 
límites das televisións autonómicas, límites que quedaron explicados no primeiro 
capítulo.

Este primeiro paso prodúcese coa “Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Co-
municación Audiovisual”, que no seu preámbulo xa deixa clara a necesidade dunha 
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renovación lexisltaiva, coas seguintes ideas:

Una ley que codifique, liberalice y modernice la vieja y dispersa norma-
tiva española actual, otorgue seguridad y estabilidad al sector público 
y privado, a corto y medio plazo, mediante un marco jurídico básico 
suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo que por definición 
tienen este sector ante la vertiginosa y continua evolución tecnológica.

Esta ley debe entenderse también, inmersa en el proyecto de reforma 
audiovisual del Gobierno emprendida en la legislatura anterior con la 
aprobación de la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad 
Estatal y complementada con la Ley de Financiación de la Corporación 
RTVE.

Y es que la Ley General de la Comunicación Audiovisual se presenta 
como norma básica no sólo para el sector privado sino también para 
el público fijando, con el más absoluto respeto competencial que mar-
ca nuestra Constitución, los principios mínimos que deben inspirar la 
presencia en el sector audiovisual de organismos públicos prestadores 
del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos. Princi-
pios inspirados en la normativa y recomendaciones comunitarias sobre 
financiación pública compatible con el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea, control independiente a través de organismos regulado-
res y garantía y protección de derechos.

Estas ideas quedan concretadas na disposición derogatoria da ley que, ó comezo dun-
ha longa ringleira de leis derogadas, elimina as que foron básicas para a constitución 
das televisión autonómicas:

Disposición derogatoria. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ley. Y en concreto, quedan expre-
samente derogadas: 
1. La Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión. 
2. La Ley 46/1983, de 26 de diciembre, del Tercer Canal de Televisión.
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Nova Corporación RTVG

Aínda que xa supera o período do 25 anos de TVG analizados, hai que deixar cons-
tancia aquí, que co precedente da nova lexislación básica, o Parlamento Galego co-
mezou un proceso de elaboración dunha nova lei para modificar a estrutura legal da 
CRTVG e que vai ter consecuencias, loxicamente, na Televisión de Galicia. O texto 
legal transforma a compañía RTVG nunha Corporación, nunha sociedade mercantil 
de titularidade pública autonómica.

A Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual 
de Galicia, quedou aprobada a finais de 2011 e publicada no D OG número 239 do 
venres, 16 de decembro de 2011, a partir da páxina 37018. 

O propio preámbulo desta lei explica a finalidade da transformación empresarial:

Unifícanse os tres entes instrumentais existentes (a Compañía de Radio-
Televisión de Galicia e as so ciedades Radiotelevisión Galicia, S.A. e Te-
levisión de Galicia, S.A.) nunha única corpora ción pública autonómica, 
a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG), 
para gañar en eficacia e capacidade de actuación. Establécese un hori-
zonte a longo prazo, a través do mandato marco, para o cumprimento 
dos obxectivos ligados á fun ción de servizo público, que se articula por 
medio de contratos programa entre o Consello da Xunta e a Corporación 
RTVG, con duración de tres anos, o que non só facilita a inde pendencia 
da corporación senón que tamén a dota da estabilidade financeira ne-
cesaria. A nova corporación mantén o modelo mixto de financiamento, 
que achega recursos tanto pola vía da compensación polo cumprimento 
da misión de servizo público como pola vía dos ingresos publicitarios ou 
derivados doutros dereitos. 

Con esta lei tamén se pretende unha adecuación da Corporación RTVG 
ás novas cir cunstancias tecnolóxicas, como a aparición da tecnoloxía 
dixital ou a irrupción da internet como competidora de contidos. Para a 
consecución deste obxectivo, entre outras medidas adoptadas, atribúese-
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lle á Corporación RTVG un réxime xurídico, patrimonial e organizativo 
que permite axustar as emisións e a súa penetración no público ás evo-
lucións tecnolóxicas e tendencias do mercado. Todo iso para conseguir 
que a entidade prestadora siga sendo competitiva e, polo tanto, un ins-
trumento eficaz de vertebración da identidade de Galicia como pobo e da 
difusión e normalización da súa principal manifestación, que é a lingua. 

A modificación do panorama xurídico das televisións autonómicas non quedaba re-
matado con esta lei autonómica, porque pouco tempo despois, o novo goberno cen-
tral, presidido por Mariano Rajoy, presentou un proxecto de lei para modificar a lei 
de 2010, coa finalidade de dar máis competencias ás comunidades autónomas para 
xestionar as televisións públicas do seu ámbito de difusión. 

Esta nova norma chámase: 

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, Gene-
ralde la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de ges-
tión de los canales públicos de televisión autonómica.

Foi presentado o 21 de abril de 2012 e aínda estaba en tramitación parlamentaria 
cando se redactaba este apartado.

No preámbulo tamén explica moi directamente ás intencións desta nova normativas 
básica do Estado sobre televisións autonómicas:

Por este motivo, con la modificación planteada las Comunidades Autó-
nomas podrán decidir sobre la prestación del servicio público de comu-
nicación audiovisual, pudiendo optar por la gestión directa o indirecta 
del mismo a través de distintas fórmulas que incluyen modalidades de 
colaboración público-privada. Si deciden no prestar el servicio público 
de comunicación audiovisual, las Comunidades Autónomas podrán con-
vocar los correspondientes concursos para la adjudicación de licencias.
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Además, las Comunidades Autónomas que vinieran prestando el servicio 
público de comunicación audiovisual podrán transferirlo a un tercero de 
acuerdo con su legislación específica.

E concreta no seu articulo único, punto Dous, parágrafo 3:

Las Comunidades Autónomas que acuerden la prestación del servicio 
público de comunicación audiovisual determinarán los modos de gestión 
del mismo, que podrán consistir, entre otras modalidades, en la pres-
tación del servicio de manera directa a través de sus propios órganos, 
medios o entidades, en la atribución a un tercero de la gestión indirecta 
del servicio o de la producción y edición de los distintos programas au-
diovisuales o en la prestación del mismo a través de otros instrumentos 
de colaboración público-privada, de acuerdo con los principios de publi-
cidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar 
sea incompatible con los mismos. Asimismo, las Comunidades Autóno-
mas podrán acordar transformar la gestión directa del servicio en ges-
tión indirecta, mediante la enajenación de la titularidad de la entidad 
prestadora del servicio

O proceso de transformación da Compañía en Corporación non estaba rematado no 
momento redactar este traballo, pero esta modificación non debería supoñer ningún 
cambio nas liñas xerais de programación da Televisión de Galicia.

Proceso de consolidación laboral 

Tamén hai que constatar neste traballo que en 2012 quedou concluído o proceso de 
consolidación laboral dos traballadores da CRTVG, iniciado en 2007. Concluíuse na 
súa fase de probas orais e escritas así como na valoración e adxudicación de méritos, 
pero non está pechada a adxudicación de prazas. Este proceso afectaba na súa mei-
rande parte á persoal da Televisión de Galicia . 

Aínda que o remate foi no 2012, a maior parte do proceso estivo dentro dos 25 anos 
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da TVG por iso hai que deixar algunha constancia deste feito ó rematar esta historia.

Desde o comezo do proceso sucedéronse unha gran cantidade de negociacións en-
tre os partidos políticos e as súas representacións no Consello de Administración 
da CRTVG. Polo medio houbo un cambio de lexislatura e de membros do Consello 
de acordo coa nova composición do parlamento de Galicia, con maioría absoluta do 
Partido Popular.

Este relevo produciu un retraso no proceso que non se convocou ata o 25 de xaneiro 
de 2011.

O percorrido do proceso en liñas xerais tivo os seguintes pasos:

En novembro de 2007, a direccións xeral da CRTVG solicita da Xunta un informe 
de autorización para convocar a apertura do proceso de consolidación laboral. Este 
informe favorable foi emitido o 30 deste mes de novembro, coa condición de que 
o consello de Administración aprobase definitivamente a modificación do cadro de 
persoal.

O día 28 de decembro de 2007, un pleno extraordinario do Consello de Adminis-
tración da CRTVG aproba por unanimidade, a modificación do cadro de persoal da 
CRTVG no que se inclúen case 220 novas prazas fixas para as tres compañías, das que 
153 postos son para a TV, 54 destas prazas eran para redactores dos Servizos Infor-
mativos.. Neses momentos a Televisión emprega a máis de 400 persoas con contratos 
temporais, moitas delas manteñen esta temporalidades desde hai máis de 20 años. 

O 27 de xuño de 2008, reúnese a comisión negociadora do convenio colectivo para 
ratificar a convocatoria do proceso de consolidación laboral. Na explicación dos mo-
tivos explícanse as circunstancias laborais que se viviron na Televisión de Galicia nas 
últimas décadas:

“dada a porcentaxe de contratación laboral temporal que concorre na 
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CRTVG e as súas sociedades, e tendo en conta que desde o ano 1992 no 
se realiza un proceso de oferta de empresa de carácter xeral, acórdase 
realizar, de xeito excepcional,, e por unha soa vez, unha oferta de empre-
go público, que permita unha consolidación de emprego segundo a dis-
posición transitoria da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do 
empregado público e sen prexuízo do establecido na Lei 9/1984, do 11 de 
xullo, de creación da Compañía Radio-Televisión de Galicia.

A través da oferta de emprego público perséguese a cobertura con per-
soal laboral fixo dos postos de traballo que se aproban neste acordo, 
reservando un número de prazas para promoción interna”.

O 4 de xullo de 2008, a Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia 
ordena a publicación do acordo da comisión do convenio, que sae no DOG do 17 de 
xullo de 2008.

O día 6 de outubro de 2008 a Dirección xeral da CRTVG convoca o proceso de 
promoción interna previsto como paso previo a determinación de prazas de oferta 
pública aberta.

O 1 de decembro de 2008, lévanse a cabo estas probas de promoción interna de 
traballadores fixos que están exercendo en categorías de nivel inferior ás que aspiran.

O proceso continúa o seu percorrido, pero a complexa da situación laboral de centos 
de traballadores da Televisión de Galicia fai moi complicada a valoración de méritos 
na fase de concurso. Por esta razón, ten que volver reunirse a comisión do convenio 
e aprobar unhas liñas de criterios que recolla a realidade do historial laboral dos pro-
fesionais da TVG.

O día 9 de decembro de 2008 ten lugar esta reunión. Modifican un dos puntos 
das bases (3.2.1.). A motivación desta reforma describe a devandita situación laboral 
creada pola anterior dirección xeral da CRTVG:
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Ao longo dos anos foi unha realidade na CRTVG e as súas sociedades a 
utilización da contratación laboral artística para a realización de fun-
cións propias ou semellantes ás funcións de redactor ou locutor. Outra 
práctica que tamén se estendeu ao longo dos anos foi a contratación de 
persoal a través de empresas de traballo temporal para realizar fun-
cións propias de categorías reguladas no convenio colectivo.

Esta realidade fai que xurdan dúbidas na aplicación do punto primeiro 
respecto ao concepto de categoría similar, con relación á avaliación de 
servizos prestado na modalidade de contrato laboral de obra no réxime 
especial de artistas de espectáculos públicos e na avaliación nas distintas 
categorías que figuraban nos contratos de postas a disposición das em-
presas de traballo temporal.

O 15 de decembro de 2008, a Dirección Xeral de Relacións Laborais acorda a 
inscrición dos devanditos acordos da comisión do convenio, que saen publicados no 
DOG do 16 de xaneiro de 2009.

É o 3 de febreiro de 2009 cando a dirección xeral da CRTVG da publicidade ós 
resultados da promoción interna do pasado 1 de decembro, coa conseguinte proposta 
de asignación de prazas ós profesionais que concorreron. Con esta publicación ago-
tase a vía administrativa, pero queda aberto un prazo de dous meses para posible 
presentación de recursos pola vía xudicial. 

Con este trámite e coa aplicación das prazas amortizadas, xa queda definido o cadro 
de persoal co número de postos de traballo que poden ofertarse publicamente no 
proceso de consolidación laboral da CRTVG.

Polo que corresponde á TVG, defínese un cadro de persoal oficial de 553 traballado-
res, cunha oferta de emprego ou consolidación de 163 prazas fixas. Esta oferta non 
supón ningún incremento de cadro de persoal nin incorporación de novos profesio-
nais xa que o numero de traballadores habituais da TVG continúa preto dos 800. En 
todo caso, o cadro de persoal queda agora modificado con respecto ó aprobado o 28 
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de decembro polo Consello de Administración. Esta circunstancia fai preciso some-
telo de novo a votación e acadar unha maioría de dous terzos.

O 26 de febreiro de 2010, as representacións sindicais da CRTVG e a empresa 
acadan un acordo xudicial co que remata o conflito colectivo presentado pola par-
te sindical para forzar a convocatoria inmediata da oposición de acordo coas bases 
aprobadas polo equipo anterior. No acordo, o tribunal recoñece que é condición in-
dispensable para a convocatoria que o Consello de Administración aprobe o cadro de 
persoal e que a Consellería de Facenda aprobe a convocatoria.

O día 20 de xullo de 2010, as direccións xerais de Orzamento e función Pública 
emiten un informe conxunto sobre as bases da convocatoria do concurso oposición 
libre para a provisión de vacantes por persoal laboral fixo da CRTVG e as súas socie-
dades. Foi recibido na empresa o día 23 seguinte. O informe considera que a CRTVG 
debe presentar unas novas bases modificadas de acordo coas indicacións destes orga-
nismos oficiais da xunta de Galicia.

Neste mesmo mes, o 28 de xullo de 2010, a CRTVG elabora unha proposta de 
borrador de convocatoria de concurso oposición coas adaptación pedidas polas de-
vanditas direccións xerais da Xunta de Galicia. Manténdose as 220 prazas ofertadas.

Ó día seguinte, 29 de xullo, as direccións xerais de Orzamentos e de Función pú-
blica emiten o informe favorable as bases da convocatoria modificada de acordo co 
documento do día 20.

Ese mesmo día 29 de xullo de 2010, a dirección xeral da CRTVG presentou no pleno 
do Consello de Administración, para a súa aprobación, a modificación do cadro de 
persoal así como as bases da convocatoria.

Os grupos do consello a proposta do PSOE e BNG no deron o seu apoio á modifi-
cación do cadro de persoal, porque non se lles permitía ós sindicatos participar no 
nomeamento dos tribunais, participación que reclamaban aínda recoñecendo que es-



Capítulo 9466

25 anos de Televisión de Galicia

taba prohibida pola lexislación vixente.

Ó non acadar a maioría de dous terzos quedou rexeitada a proposta de modificación 
do cadro de persoal, non puido someterse a votación a convocatoria do proceso de 
consolidación xa que estaba redactado cunha oferta de 220 prazas. 

O día 25 de novembro de 2010, volveu a someterse ó pleno do Consello de Ad-
ministración a aprobación do cadro de persoal, que volveu a ser rexeitado ó votar en 
contra os mesmos grupos. Deste xeito, non podían ofertarse 220 prazas senón as 195 
prazas que permitía o cadro de persoal aprobado la lexislatura anterior.

O paso seguinte foi o día 1 de decembro de 2010, data na que tomaron posesión 
dous seus postos os 51 traballadores da CRTVG e as súas compañías que superaron o 
proceso de promoción interna celebradas o 1 de decembro de 2008 e que tiñan sido 
publicados ó 3 de febreiro de 2009.

O 14 de decembro de 2010, a dirección xeral da CRTVG propón para a súa apro-
bación no pleno do Consello a convocatoria do proceso de consolidación pero só coas 
195 prazas indicadas ó non aprobarse a modificación do cadro de persoal. Quedan 25 
prazas sen poder convocarse para consolidar, das que 19 son da Televisión de Galicia, 
o pasar das 160 prazas iniciais ofertadas a 141.

No día 25 de xaneiro de 2011, comeza realmente este proceso inicial de consolida-
ción de emprego coa 

Resolución de 25 de xaneiro de 2011, da dirección Xeral da Compañía 
Radio-Televisión de Galicia, pola que se convoca un proceso extraor-
dinario de consolidación de emprego para a provisión de vacantes por 
persoal laboral fixo na compañía Radio-Televisión de Galicia e as súas 
sociedades, Televisión de GaliciaS.A. E Radio Televisión de Galicia, S.A.

O anuncio da convocatoria foi publicado no Diario Oficial de Galicia número 22, o 
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mércores, 2 de febreiro de 2011, páxina 1.907.

O resultado deste proceso xa forma parte dun tempo que supera os 25 anos da Tele-
visión de Galicia.
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Discurso do primeiro director xeral da CRTVG
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Anexo: 2

Primeira escaleta de emisión de 24 dexullo de 1985
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Grella de programación de maio de 1986
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Anexo: 4

Relación de programas de producción propia por orde cronolóxico

Nome do programa data de inicio Presentador principal
Ano 1985

Boa Noite 2 de setembro Pepe Domingo Castaño
Telexornal 2 de setembro Teresa Castelo. Antón Galocha
Galegos 4 de setembro José Antonio Silva
Ruada 6 de setembro Xosé Luís Blanco Campaña
Entre Nos 9 de setembro Xosé Ramón Gayoso
Outra Xeira 16 de novembro Informativos. Sin presentador
Costeira Galega 6 de decembro Ferreiro e Queca Merino?
Saber e Xogar 14 de decembro Carlos Blanco. Carmela Pardal
Tal día coma hoxe 6 de novembro Informativos. Sin presentador

Ano 1986
A Terra 9 de xaneiro Anxo Vázquez?
O Tempo 4 de febreiro Santiago Pemán
Cancioneiro 14 de maio sen presentador
Aula 2001 16 de maio Luis Miguel Vicente
Galicia de Noite 12 de maio Xerardo Rodríguez
A Trabe de Ouro 13 de maio Víctor Freixanes
Encontros 15 de maio Luís Álvarez Pousa
Mais Ala 16 de maio Manuel Rivas
Parlamento 17 de maio Informativos
A Dúas Bandas 3 de setembro Manuel Fernández Areal
Comarcal 547 2 de outubro Informativos. Sin presentador
Lua Nova 6 de outubro Xosé Ramón Gayoso
O Mellor 11 de outubro Manuel Rivas

Ano 1987
Venres show 31 de xullo 1º Begoña Fontenla;  

2º Pemón Bouzas
Galicia Inédita 30 de xuño sin presentador
Xente nosa 3 de xullo Xosé María Palmeiro
Campións 6 de xullo Xosé Manuel Pampín
A mellor televisión do mundo 23 de xullo sen presentador
Verán Verán 4 de xullo sen presentador
Viva o domingo 18 de outubro Fidel Fernán
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A ver que vai ser isto 17 de outubro Morris e Manquiña
Visións 19 de outubro Xosé Antonio Perozo
Contrafío 20 de outubro 1ºAmelia García;  

2º Palmeiro;  
3º Luis Menéndez

A tumba aberta 19 de outubro Alberto Comesaña
O veciño do xoves 5 de novembro Xosé Ramón Gayoso
Tres por catro 21 de novembro Alberto Gondar e María González

Ano 1988
Amigos 13 de xaneiro  Mabel Rivera
Entre Amigos 24 de xuño 1º Fidel Fernán;  

2º Elisa Brión;  
3ºCelia Pérez

Sos 25 de xuño Morris e Manquiña
Espacio Aberto 25 de xuño Pemón Bouzas
A noite das badaladas 28 de xuño Xosé Antonio Perozo
O Son dun Pobo 1 de xullo sen presentador
Xente Nosa (2) 26 de xuño Antonio Vallejo
Monografías 26 de xuño sen presentador
Gluglú Magazine 4 de xullo Carlos Reboreda
Galicia en perigo 4 de xullo sen presentador
Gran Casino 7 de xullo Elias Rodríguez Varela
Vivir Aquí 26 de setembro Antón Galocha
Arestora 26 de setembro Fidel Fernán e María Xosé Rodr
Europa 26 de setembro Xosé Luis Muñoz
O Tragaluz 26 de setembro Xosé Antonio Perozo
Mesa Reservada 28 de setembro Eva Veiga
Galicia no mundo 1 de outubro Luís Menéndez
A toda máquina 2 de outubro 1º Anxela;  

2º María Rodríguez 
Enfoques 2 de outubro Informativos. Sin presentador
Extramuros 6 de outubro Luís Álvarez Pousa
Saude e Consumo 5 de novembro Trinidad Morenza

Ano 1989
Drop 7 de xaneiro sen presentador
Deporte a Deporte 30 d xaneiro deportes
As de Ouros 1 de febreiro Xosé Antonio Perozo
O cartafol 4 de febreiro Area Cultura
Historias con data 24 de marzo Xosé Antonio Durán
Corazonada 13 de xuño Xosé Ramón Gayoso
Clan Clip 12 de xuño Isabel Vázquez e Mon Santiso
Portoverán 12 de xuño Lopez Prado e Elena Soto
O Agro 17 de xuño Anxo Vázquez
Auga de Verán 23 de xuño Irene Mora e Elisa Brión
De Perfil 2 de outubro Eva Veiga
Velaí 6 de outubro Sen presentador
Superamigos 9 de outubro Rosa María Tebar
Noite de estrelas 12 de outubro Pemón Bouzas
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Luces da Cidade 14 de outubro Moncho Lemos
Riscos 4 de novembro Sen presentador

Ano 1990
O xogo da Reoca 12 de febreiro  Carlos Blanco e Tete Delgado;  

2º Victor Bouzas
Adiviña quen ven esta noite 21 de febreiro Xosé Ramón Gayoso
Artesa 19 de febreiro Guillermo Campos
Crocante 18 de xuño Alberto Avendaño e Pilar G. Rego
Mira que ven 18 de xuño Rosa Castro
Mais Ozono 21 de xuño Helena Soto
Fronte á Fronte 22 de xuño Bieito Rubido
Ondas 90 7 agosto Marta Novoa
Pensando en ti 1 de outubro Xosé Ramón Gayoso
En titulares 1 de outubro Carlos Luís Rodríguez
Boa Saúde 1 de outubro Manuel Torreiglesias
Cousas da lingua 1 de outubro Rosa Castro
Preescolar na casa 2 de outubro Dir: Francisco Veiga
Etcétera 2 de outubro 1ºTeresa Moran;  

2ºMarta Novoa;  
3ºRosa Esturao

Arroz con chícharos 3 de octubre 1º Susana Dans;  
2º María Pujalte

Prismas 4 de outubro Maite Cabezas
Patria Poética 5 de outubro Mabel Mato
Tarde Taina 6 de outubro Belén Cabaleiro, Mimo Boris e Alberto Cunha
Radio Onte 7 de outubro Nonito Pereira
Terra 12 de outubro Henrique Banet
Man con man 15 de outubro Eloy Magariños
Sitio Distinto 1 de novembro Antón Reixa

Ano 1991
Bamban Club 12 de febreiro María Xosé Rodríguez
Promocións 2 de marzo sen presentador
Revista de prensa 2 de marzo sen presentador
Paixón Motor 2 de marzo Eugenio López
Labranza 8 de marzo Xulia Campo
Galicia no tempo 22 de abril Eva Veiga
Adianto xordos 6 de maio María Teresa López Muíños
Mar a Mar 20 de xuño Marisa Alvarez
Fatal, fatal, fatal 23 de xuño Manuel Manquiña e Isabel Vázquez
En Pe de Festa 23 de xuño Helena Soto
O son das Bandas 23 de xuño sen presentador
Telexornal Comarcas 16 de setembro Antón Galocha
Sabor a ti 18 de setembro Silvia Jato
Coa Miña Xente 23 de setembro Pemón Bouzas e Yolanda Vázquez
Olé os teus videos 17 de outubro Antonio Durán "Morris"
Xogando coas letras 19 de outubro Paco Lodeiro e Paz Moreno
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Ano 1992
Fe de Vida 30 de xaneiro Elvira Varela
Clipmanía 15 de febreiro  Mon Santiso 
Moderato cantábile 16 de febreiro 1º Luis Mariño;  

2º Marta Novoa;  
3º Concha Ares

A Sentinela, 2 de marzo Andrés García Vilariño
Supermartes 21 de abril Xosé Manuel Piñeiro
Nos os consumidores 15 de maio 1ºManuel Manquiña;  

2º Susana Maceiras;  
3º Mirian Aldrey

Gracias pola Galega 24 de xuño Alfonso Agra
O que vai vir 24 de xuño Yolanda Vázquez
A conta atrás 24 de setembro Eva Veiga
Na Casa 28 de setembro Santiago Davila e Teté Delgado
Luar 30 de setembro Xosé Ramón Gayoso
O Péndulo 19 de outubro Carlos Luís Rodríguez
Mar de Fondo 1 de novembro Santiago Pemán
Inocente, inocente 26 de novembro Alfonso Agra

Ano 1993
Meigas Fora 10 de febreiro Manuel Torreiglesias
Sombras do Crime 25 de febreiro Isabel Freire Bazarra
Vostede decide 22 de marzo Antón Reixa
Pasiño a Pasiño 26 de abril Manolo Romón
Galicia cara ó 2000 14 de maio Alberto Vázquez 
Informativos xordos 28 de xuño nova experiencia con so traductor
Galicia Enteira 20 de setembro Santiago Davila e Iolanda Vázquez
Noite espectacular 23 de outubro 1º Celia Pérez;  

2º Maxo Barxas;  
3º Belén Enriquez

A Familia Mudanza 20 de decembro Antón Reixa
A Cociñar con Paco Feixó 20 de decembro Paco Feixó

Ano 1994
Ágora, agora 3 de xaneiro Marina Castaño
Bucamos unah estrela 25 de xuño Belen Enriquez e Xaquín Llorca
Verán de Estrelas 1 de xullo Pemón Bouzas
Imolo ver 5 de setembro Manuel Torreiglesias
A mañá, 17 setembro Moncho Lemos
Vas dado 19 de setembro Manolo Romón e Xavier Viana
Telexornal Deportes Mediodía 19 de setembro Alfonso Hermida e Tomás Alonso
Galicia directa 19 de setembro Mercedes Vázquez
Galegos do Milenio 20 de setembro José Antonio Silva
Feitos 6 de novembro Luis López Saco
Galeguidade 29 de decembro 1º Fidel Fernán;  

2º Nazareth López;  
3º Nazareh López e Pichi Varela
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Ano 1995
Esto é noticia 9 de xaneiro Pilar García Rego
O Semanal 14 de xaneiro Carlos Carballo
Senda Verde 15 de xaneiro Enrique Banet
Palabras Maiores 16 de xaneiro Carlos Luís Rodríguez
Todo Motor 16 de xaneiro Xoán Ares
A Cara descuberta 18 de xaneiro Victoria Rodríguez
Caza e Pesca 20 de xaneiro Xosé Manuel Orriols
Estrelas (O Programa) 24 de marzo Luis Moyano e Diana Nogueira
Selección Galega 30 de marzo Varios humoristas
Centro Médico 4 de abril Eva Millán
Pasarela de Estrelas 30 de abril Pemón B. e Belén Enriquez,  

2º Silvia Jato e Xacobo Pérez
Galicia Enteira 15 de xullo Xosé Manuel Orriols
Tal como somos 21 de xullo Victoria Rodríguez
Con música propia 30 de xullo 1º Nazareth López;  

2º Mon Santiso;  
3º Blanco Campaña

Día a Día 25 de setembro Maite Cabezas
Todobasquet 25 de setembro Ovidio González
De Viva Voz 12 de outubro 1º Bieito Rubido;  

2º Fidel Fernán
Emprego 22 de novembro 1º Blanca Docampo;  

2º Carmen Pérez
Ano 1996

Salsa Verde 2 de maio Paco Lodeiro
¡Extra! 20 de maio Ana Vicente
Latrica, Latrica 8 de xuño Tacho González e Manolo Romón
Reporteiros 16 de xuño Antón Galocha
Oasis 20 de xuño Alberto Avendaño
From Galicia 24 de xuño Ana Yours e Vicente Bóveda
Crónica Sentimental 1 de xullo narrador
¡Hai que ver! 6 de xullo Victoria Rodríguez
Festa 22 de xullo Francis Lorenzo
De todo Corazón 23 de setembro Pilar García Rego e Iolanda Vázquez
De todo corazón con… Fidel 
Fernán

23 de setembro Fidel Fernán

Cousa Cousiña 23 de setembro Fidel Fernán
A Repanocha 21 de outubro Tacho González e Isabel Blanco
Toda unha vida 4 de decembro Ana Kiro
Con Perdón 11 de decembro 1º A. Comesaña e María Campos;  

2º Sonia L. e Manel Loureiro
Ano 1997

A Revista 8 de xaneiro 
Tango 14 de xaneiro Victoria Rodríguez e Rosa Castro
A Chave 24 de xaneiro Tino Santiago
Sen Fronteiras 5 de abril José Manuel Orriols
Formación Profesional 5 de maio 
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O Téquele Téquele 26 de maio Xosé Manuel Piñeiro
Cancións para a lembranza 5 de xuño Xosé Manuel Orriols
Galicia Terra Única 6 de xuño Yolanda Vázquez
Taxi 23 de xuño Tacho González
1000 gracias 7 de xullo sen presentador
Cada a Día 8 de setembro 1º Yolanda Vázquez;  

2º Victoria Rodríguez
Fora de Xogo 11 de setembro Manuel Pampin 
Bis a vis, 3 de novembro Teté Delgado e Sergio pazos
Lola Corazón 11 de novembro Dolores Bouzón
DeZine 14 de novembro Uxía Blanco

Ano 1998
Galicia Directo 2 de marzo Ana Rodríguez
Bos días Galicia 16 de marzo Irene Lamas, Belén Souto
Tardes con Ana 16 de marzo Ana Kiro
Galicia camiño do euro 27 de abril Concepción Boo
Empresas galegas do 2000 18 de maio sen presentador
Todos a Bordo 18 de maio 1ºPilar García Rego;  

2º Nelly Fernández
Apaga a luz 21 de maio Mofa e Befa,
Vivi-lo mar 20 de xuño Alberto Vázquez 
Con Luz Propia 21 de xuño Tete Delgado
Tarde de Verán 20 de xullo María Bouzas
Mar a Mar (2) 31 de xullo Patricia Pérez e Tacho González
Veciños 30 de outubro Xosé Ramón Goyoso
A Noite en Blanco 5 de novembro Xosé Luis Blanco Campaña

Ano 1999
Tequeleshow 24 de xaneiro Xosé Manuel Piñeiro
Entre a Terra e a Lúa 3 de marzo María Xosé Arrojo
O Miño, Pai de Ríos 3 de abril sen presentador
Facer memoria 17 de maio Elvira Varela
Un mundo increíble 21 de xulño Pemón Bouzas
Descúbreme 26 de xuño sen presentador
Que foi de… 1 de xullo Fidel Fernán
A Revista Fin de Semana 4 de xullo Victoria Rodríguez
Xeografía galega 17 de xullo sen presentador
Milenium 6 de outubro Carlos Luís Rodríguez
Galicia de Moda 3 de novembro Laura Ponte

Ano 2000
Chunda, Chunda 12 de xaneiro sen presentador
Moito Mar 29 de marzo sen presentador
Televisión Total 30 de marzo Manolo Romón e Roberto Villar
A vida aberta 18 de maio sen presentador
A Revista de Verán 26 de xuño Carlos Fernández Amado
Tardes de Verán 3 de xullo María Xosé Rodríguez
Clave de Sol 13 de agosto Núria Gómez
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A Unión Europea: Presente e 
Futuro

9 de setembro sen presentador

Galicia Visual 4 de novembro sen presentador
Encontros 31 de decembro 1º Pemón Bouzas e Carmen Mella;   

2º Carmen Mella
Ano 2001

Camiños Musicais 9 de xuño sen presentador
Luar Verán 27 de xullo Xosé Ramón Gayoso, Sonia López, Yamilé e 

Helga
 A Chistera 16 de novembro sen presentador
Distancia 17 de decembro Iolanda Vázquez
Pista de baile 29 de decembro Maxo Barxas

Ano 2002
A Tarde é Nosa 11 de febreiro Nieves Rodríguez
Qué Boa Tarde 18 de marzo Ana Kiro
Os directos da Galega 18 de marzo sen presentador
Galicia Directo, 29 de abril Iolanda Vázquez
Bo Proveito...con Xacobe 29 de abril Xacobe Pérez
O Rei da comedia 9 de xuño Fernando Aceval e Leticia Vilar;   

2º Luis Moyano
Eido social 22 de xuño sen presentador
Actual 6 de xullo Mon Santiso e Maite Cabezas
Éxito 8 de xullo Beatriz Manjón
Tardes de Verán 9 de agosto Iolanda Vázquez

Ano 2003
O Sabichón 20 de xaneiro Pilar García Rego
Extra 24 de marzo Javier Cruz e Almudena Lamas
Europa Nosa -Europa Nostra 20 de abril sen presentador
Gran Berbena 11 de maio Tacho González e Diana Nogueira
Mañá será outro días 5 de xullo Tomas Alonso e Beatriz Oviedo
Terras de Merlin 26 de xullo Luis Menéndez
Noite de Verán 1 de agosto Sonia López, Mon Santiso, María Castro
Comer para vivir 2 de agosto Ignacio Balboa
Mil Gracias 2 de agosto sen presentador
MegaExito 11 de outubro Patricia Pérez
Con C de Cultura 18 de aoutubro María Xosé Arrojo
Europeos: destinos cruzados 20 de outubro sen presentador
Vidas 1 de decembro Pemón Bouzas

Ano 2004
Noite Brava 11 de xaneiro Beatriz Manjón e Avelino González
Terras do Leste 17 de abril Luis Menéndez
Arrampla con todo 26 de xullo María Solar,
O corpo da alma 31 de xullo Xosé Lois Ledo Andino
Máxima audiciencia 9 de agosto Manuel Manquiña
Domingo co Super 29 de agosto Xosé Manuel Piñeiro
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Ano 2005
Pillados 4 de agosto Sonia López e María Castro
Contando estrelas 5 de agosto Paula Carballeira
Enerxía viva 17 de decembro sen presentador

Ano 2006
Vinte na Galega 9 de xaneiro sen presentador
Miraxes 14 de xaneiro Xandra Tedín e Miguel Fernández
Planeta Cine 15 de xaneiro Piedad Cabo
Onda Curta 15 de xaneiro sen presentador
Cifras e letras 13 de febreiro Paco Lodeiro
Zapping Comando 13 de febreiro sen presentador
Hai debate 13 de febreiro 1º Sonia Vizoso; 2º Ana Rodríguez 
Alalá 14 de xaneiro Pilar García Rego
Rec Cámara 4 de marzo Manuel Estévez
Perdelo todo 30 de marzo Emilio Guillín
Volver ao Rego 30 de marzo Xosé Luis Barreiro
X Canto 5 de abril Luis Boyano
Luba TV 22 de abril Raúl Piñeiro
Caravana de sabores 1 de maio Susana Dans
Programon 2 de maio Mon Santiso 
Libro aberto 3 de maio Manuel Romón 
Pequeno Gran Show 3 de xuño Iolanda Vázquez
Somos unha Potenzia 12 de xuño Carlos Blanco
En pé de festa 17 de xuño María Solar
Cadernos do aire 20 de xuño Raquel Fernández
De Proa a Popa 1 de xullo Raquel Gandoy
Ciencianosa 1 de xullo Xosé Manuel Durán
Mundo Verbena 9 de xullo Emilio Guillín
Supermasters 19 de xullo David Amor e Iria Pinheiro
Noitemóbil 21 de xullo Beatriz Manjón,
As Favoritas 4 de agosto varios artistas
Apolo Bote 18 de setembro Evaristo Calvo
A xornada do deporte galego 30 de setembro Alfonso Pérez Caneiro
Antes do silencio 17 de outubro Carmen Chao 
Couto vivo 4 de novembro Raquel Gandoy
Centro de Saúde 6 de novembro Icía Alcalde


