
Á ATENCIÓN DO PRESIDENTE DA CORPORACIÓN DO CONCELLO DE CHANTADA.

Moción do grupo municipal Por Chantada – Candidatura de
Unidade Popular para dotar dunha canle pública galega á

mocidade.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do  Regulamento Orgánico Municipal e 97.2 do  Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para a

súa discusión e aprobación, se procede, relativa á  Moción do grupo municipal Por Chantada –

Candidatura de Unidade Popular para dotar dunha canle pública galega á mocidade. 

  A tal efeito, apresentamos para a súa discusión, co alvo de suscitar a UNANIMIDADE da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Programaticamente a defensa da lingua galega, a nosa lingua propria, sempre foi un dos

nosos  sinais  de  identidade,  como corresponde a  unha candidatura  viciñal  nunha comarca  onde



descende o uso, mais aínda segue a ser maioritario e un sinal de identidade de todas e todos. Amais,

sempre que nos é posíbel, alentamos a promover o seu uso e que se teña en conta na administración

local,  para alén de defendermos a  necesidade de criar  unha praza de técnico de normalización

lingüística no Concello de Chantada.

Hoxe é  un feito  até  academicamente  contrastado que,  mediada  a  década de noventa do

século  XX,  a  Galiza  situouse  na  vangarda  dos  contidos  infantís  e  xuvenís  cunha  repercusión

favorábel canto á normalización da nosa lingua propria, por medio da programación do  Xabarín

Clube da TVG1. Naquela altura, non só contribuíu decisivamente para a normalización da lingua

galega, mais tamén para a difusión da música, da produción audiovisual e escénica desenvolvida no

país. Esta situación mudou radicalmente a partir da emerxencia de  Nunca Máis!, cando o poder

político ollou con receo aquel espazo. 

Hogano,  a lingua galega é a única oficial  no Estado que non conta cunha canle de

emisión continuada de programación infantil e xuvenil, a diferenza do que acontece co castelán,

co catalán e  co éuscaro.  O resultado disto é  que  só 4,6% da programación semanal está en

galego, caendo ao 2,7% na fin de semana, o que unido a emerxencia das RRSS e da prevalencia

do castelán nas mesmas, así como noutros dispositivos electrónicos de lecer, invisibiliza na práctica

a nosa lingua nas camadas máis mozas da poboación. A través de canles como  Clan,  Super3 ou

ETB3 todas as crianzas, rapaces e raparigas do Estado español, agás as galegas, poden gozar dos

mellores contidos televisivos na súa lingua.

Como xa se adiantou, cómpre ter en conta que as novas xeracións adoitan consumir contidos

noutros dispositivos como tabletas ou móbiles,  polo que as aplicación dos medias adicadas aos

contidos infantís tamén son moi importantes. Neste sentido,  Clan TV de TVE ten unha aplicación

que, amais, dispón de diferentes actividades, mais a pesar de ser unha canle pública, exclúe a opción

en galego. Por en canto, a App Xabarín da TVG, está sen actualizar desde 2018 e xa non é posíbel a

descarga en dispositivos Android, que son os maioritarios entre a mocidade.

Temos unha corporación pública con boas e bos profesionais que cómpre dotar de máis e

mellores medios técnicos para ser unha ferramenta eficaz e de primeira orde para a normalización

lingüística na mocidade. Para permitir o visionado na lingua propia das series e filmes máis vistos,

os gobernos vasco e catalán chegaron a acordos con plataformas como Movistar + para a emisión

de todos os seus contidos coa opción de lexendado nas súas respectivas linguas.

1 Só por citar un exemplo de bibliografía recente véxase: BARROS FERNÁNDEZ, FRANCISCO (2020): “Rock
Bravú: Impulsos de modernidad a una idiosincrasia tradicional.”, Salamanca: Universidad de Salamanca; Faculdade
de Xeografía e Historia, traballo fin de mestrado (inédito).



Non hai nengún motivo para que a infancia e a mocidade galega non conte coas mesmas

opcións  para  a  visualización  de  contidos  audiovisuais  de  éxito  na súa  lingua que  se vivise en

calquera outro territorio do Estado con lingua propria recoñecida2.

A Lei 6/1999, do 1 de setembro, do Audiovisual da Galiza, recolle nos seus artigos 1º, 4º e

5º, a importancia cultural, económica, social e para a normalización lingüística das actividades do

sector audiovisual, recoñecéndose o seu carácter estratéxico.

Na mesma liña,  a TVG, nos principios xerais de programación, dentro do seu portal  de

transparencia  sinala  que  «especial  papel  correspóndelle  á  TVG  e  á  Radiotelevisión  á  hora  de

contribuír á normalización da lingua galega e á difusión da cultura propria da Galiza».

No Estado español,  a  Lei  7/2020,  do 31 de  marzo,  xeral  da comunicación audiovisual,

recolle no seu capítulo I do título II, a garantía dos dereitos dos cidadaos e cidadás a recibir contidos

en condicións de pluralismo cultural e lingüístico. Deste xeito, no artigo 4º di que «os operadores de

titularidade  pública  contribuirán  á  promoción  da  industria  cultural,  en  especial  á  de  criazón

audiovisual vinculada ás distintas linguas e culturas existentes no Estado»; e no artigo 5º, que «as

comunidades autónomas con lingua propria poderán aprobar normas adicionais para os servizos de

comunicación audiovisual do seu ámbito competencial co fin de promover a produción audiovisual

na súa propria lingua».

A lingua  galega  precisa  espazos  de  uso,  de  reprodución  e  socialización  para  existir  e

desenvolverse. O galego debe estar «em todo e para todo», en palabras de Ricardo Carvalho Calero.

A exclusión ou a inferioridade de condicións no ámbito audiovisual impide calquera política real a

favor da normalidade plena do noso idioma.

Na actualidade, a situación da lingua galega entre a mocidade é dramática. Xa en 2014,

desde entón a situación só fixo ir  a  pior,  o IGE sinalaba que a  porcentaxe de monolingües  en

castelán  pasou de  20,05% a  25,95% no período  2008-2013.  Isto  para  o  conxunto  do  universo

poboacional, pois, entre a mocidade, tres de cada catro rapaces e rapazas galegas de 5 a 14 anos

(74,88%) son castelanfalantes, once pontos máis que hai cinco anos (63,87%) e quince máis que

hai  unha  década  (59,67%).  En  consecuencia,  dada  a  oferta  existente  e  os  níveis  de  audiencia

rexistrados por outros estudos,  o castelán é a lingua predominante para ver a televisión (80%),

escoitar a radio (84%) ou ler a impresa (96%). No que respecta aos libros, o dominio do castelán é

tamén absoluto: o 58% le en castelán "sempre" e outro 37% faino nesta lingua máis que en galego.

Tan só o 4,78% afirma ler "só en galego" ou "máis en galego ca en castelán". A situación non é

2 Cómpre lembrar que, infelizmente, non se afondou o suficiente nas canles lexislativas que permiten a Constitución
de 1978 e a  Carta europea das linguas, pois aínda hoxe o astur-leonés e o aragonés seguen sen recoñecemento
oficial.



distinta na rede: o 73,95% di navegar "só en castelán" e outro 23,63% faino "máis en castelán ca en

galego". Tan só o 2,42% afirma facelo "só en galego" ou "máis en galego".

En 2019, novamente o IGE através da enquisa estrutural aos fogares,  oferecíanse dados

aínda máis alarmantes. Entre as galegas e galegos de 5 a 14 anos só 23,90% sabía falar galego. O

Decreto de pluringüismo que mingou a presenza efectiva do galego no ensino tivo efeitos letais. O

82,11% das persoas na Galiza escriben habitualmente en castelán, o que equivale a seguir tolerando

o analfabetismo na  lingua propria,  e  só o fan en galego 16,64%. Os medios  de comunicación

constitúen un dos campos sociais máis remisos á lingua. A escaseza de oferta condiciona os usos da

poboación e apenas 17,65% ve a televisión sempre ou máis en galego ca en castelán,  fronte a

55,75%  que  o  fai  maioritariamente  en  castelán  e  26,60%  sempre  en  castelán.  Na  radio,  as

porcentaxes  son  do  14,26%,  46,72%  e  39,02%,  respectivamente.  Na  prensa  en  papel  e  na

navegación pola Internet, a situación para o galego resulta aínda pior. Só o 1,06% le prensa sempre

en galego e na Rede só 1,29% navega sempre en galego e 3,78%, máis en galego ca en castelán,

25,46% máis en castelán ca en galego, e o 69,47 sempre en castelán. 

Daquela, tendo en conta o agravio comparativo que sofren as familias que desexan educar

as súas crianzas en galego e  a  dramática situación da lingua entre a mocidade cómpre un

compromiso enérxico de todos os poderes públicos. Asemade, en canto a Extremadura e mesmo

áreas de Andalucía implantan a oferta de portugués en todo o seu ensino secundario, na Galiza

segue a ser marxinal, aínda cando somos parte dun mesmo diasistema lingüístico e comunidade

observadora da CPLP e, portanto, integrantes da Lusofonía. Afondar no cumprimento da ILP Paz

Andrade,  aprobada por unanimidade no Hórreo,  é unha necesidade imperiosa e a propia Xunta

asume a importancia cultural e económica de integrar plenamente a Galiza na Lusofonía, pois a

ligazón entre galego e portugués outórgalle ao noso romance unha dimensión internacional ao ser

este o sexto idioma en número de falantes do mundo e con presenza en cinco continentes (Galiza e

Portugual na Europa; Brasil en América; Cabo Verde, Guiné-Bissao, Guiné-Equatorial, Angola, São

Tomé e Príncipe e Moçambique en África; Goa, Diu, Damão (Índia) e Macau (China) en Ásia; e

Timor Leste en Oceanía).

Como deixou para a historia escrito Afonso Daniel Rodríguez Castelao no Sempre en Galiza

(1944): «unha língoa é mais ca unha obra de arte; é matriz inesgotábel de obras de arte». Así pois,

xa que o goberno galego conta con importantes recursos para tornar realidade a demanda cidadá

para que o galego estexa presente e dispoñíbel en todos os espazos, nomeadamente para a infancia e

a mocidade, é o momento de irmos á fronte a prol das mil primaveras máis para o galego das que

falaba Álvaro Cunqueiro.



Por todo o exposto anteriormente, o  grupo municipal Por Chantada-CUP propón ao Pleno da

Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.-  Reclamar do Goberno español  que a Corporación de Radio Televisión Española emita

todos os seus contidos con opción dobrada ao galego, nomeadamente na programación da

canle específica infantil e xuvenil (Clan TV) e nos contidos da súa App.

2.- Reclamar ao Goberno español que faga efectivo o compromiso de recepción na Galiza das

canles de televisión portuguesas a través da TDT, segundo o contemplado na Carta Europea de

Linguas Rexionais ou Minoritarias, máxime ao non existir nengún atranco desde a aprobación,

pola banda portuguesa, pola Assembleia da República dunha iniciativa a favor de recibir as

televisións e radios portuguesas na Galiza e tamén desde o Parlamento galego.

3.- Demandar á Xunta da Galiza que, dentro das súas competencias e do seu fideicomiso coa

sociedade  galega,  adopte  medidas  e  accións  precisas  para  que a  Corporación de  Radio  e

Televisión da Galiza (CRTVG) aumente a oferta en galego destinada á infancia e mocidade

nas  televisións  públicas  a  través  dunha  canle  “Xabarín”,  con  programación  dirixida  ao

público infantil e xuvenil e dispoñíbel en todas as plataformas de contidos audiovisuais, así

como App actualizadas que conten ademais con programas e xogos co fin de garantir nesta

canle  en  galego,  a  presenza  de  contidos  atractivos,  de  éxito,  actuais  e  pasados,  así  como

contidos educativos e de produción galega.

4.- Contemplar na RPT e no vindeiro Orzamento a criazón dunha praza para contratar unha

persoa técnica en normalización lingüística no Concello de Chantada e pular para que as

actividades lúdicas e culturais dirixidas á infancia e á mocidade e financiadas polo Concello

de Chantada se desenvolvan en lingua galega.



Moción asinada por Antom Fente Parada en Chantada a 27 de outubro de 2020.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR.


