
INFORME
XABARÍN
Análise do contido das plataformas

audiovisuais entorno á lingua galega



RELACIÓN DE CANLES INFANTÍS  DISPOÑÍBEIS
NAS PRINCIPAIS  OPERADORAS

A exclusión do galego na oferta das principais operadoras é debida a que a

TVG , como principal produtora de contido audiovisual en galego , non dispón

dunha canle de emisión de contido infantil e xuvenil .
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ANÁLISE  DA APLICACIÓN “XABARÍN TVG”



ANÁLISE  DA OFERTA Á CARTA DE RTVE E  DAS
SÚAS EMISIÓNS





TÍTULOS DISPOÑÍBEIS  NAS PRINCIPAIS
PLATAFORMAS DE CONTIDO AUDIOVISUAL

Comparativa coa porcentaxe de títulos en versión orixinal en galego e

dobrados .



 















A ' INICIATIVA XABARÍN'  SOLICITA QUE

O Parlamento de Galiza inste á Xunta de Galiza a tomar as medidas e

accións precisas dentro das súas competencias para :

- Que a Corporación de Radio Televisión de Galiza aumente a oferta en

galego destinada á infancia e mocidade a través dunha canle “Xabarín”

distribuida a través dos pacotes básicos das operadoras de televisión
por fibra óptica, satélite, adsl e tecnoloxía móbil, con programación
dirixida ao público infantil e xuvenil e dispoñíbel en todos os
dispositivos e 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 .

- Reclamar do Goberno español que a Radio Televisión Española emita todos

os seus contidos con opción dobrada ao galego nomeadamente na

programación da canle específica infantil e xuvenil e nos contidos da súa

App .

- Instar ao Goberno español a que a nova Lei do Audiovisual recoñeza a
pluralidade lingüística como principio básico, igualando contidos e
porcentaxes mínimas en galego e castelán na dobraxe, lexendaxe e
audiodescricións, así como no financiamento anticipado de producións
audiovisuais nas canles e plataformas de televisión lineais ou baixo
demanda .

- Así mesmo o Parlamento insta ao Goberno galego a chegar a acordos con

outras administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada e

lexendada ao galego en todas as plataformas dixitais de televisión , así como

a impulsar as accións necesarias para a recepción mutua RTP - TVG en Galiza

e Portugal segundo o contemplado na Carta Europea de Linguas Rexionais

ou Minoritarias .




