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A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual. 

Resumo: Dende a súa creación en 1985, a Televisión de Galicia deu certa cabida ao fútbol 

modesto galego na súa programación. Pero o paso dos anos e progresiva perda de dereitos de 

emisión de partidos da máis alta elite de diferentes deportes permitiu que o fútbol dos grupos 

de Segunda División B e Terceira División nos que compiten equipos galegos fose gañando 

importancia. Na actualidade, este produto acadou unha importancia capital na programación 

desta televisión, ata o punto de gozar dun espazo fixo de retransmisións de partidos 

semanalmente e ocupar boa parte do tempo dos programas deportivos propios da cadea.  

Esta investigación aborda o traballo realizado pola Televisión de Galicia a prol do fútbol 

galego nas competicións que están inmediatamente por debaixo das adscritas á Liga de Fútbol 

Profesional, mais concretamente durante o lustro comprendido entre 2015 e 2020. O TFG 

aporta descricións e análises elaboradas a partir de datos cedidos pola propia cadea galega. E 

ademais, inclúe as declaracións dos principais implicados neste proceso de emisión de 

partidos no espazo A Liga das Cidades e a posterior recompilación das imaxes para dar 

contido ao programa de resumo En Xogo.  

Palabras chave: xornalismo deportivo, retransmisións deportivas, Televisión de Galicia, 

fútbol modesto, En Xogo, A Liga das Cidades.  

La TVG y el fútbol modesto gallego: perspectivas periodística y 

audiovisual.  

Resumen: Desde su creación en 1985, la Televisión de Galicia dio cierta cabida al fútbol 

modesto gallego en su programación. Pero el paso de los años y la progresiva pérdida de 

derechos de emisión de partidos de la más alta élite de diferentes deportes permitió que el 

fútbol de los grupos de Segunda División B y Tercera División en los que compiten los 

equipos gallegos fuese ganando importancia. En la actualidad, este producto alcanzó una 

importancia capital en la programación de esta televisión, hasta el punto de gozar de un 

espacio fijo de retransmisiones de partidos semanalmente y ocupar buena parte del tiempo 

de los programas deportivos de la cadena.  
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Esta investigación aborda el trabajo realizado por la Televisión de Galicia a favor del fútbol 

gallego en las competiciones que están inmediatamente por debajo de las adscritas a la Liga 

de Fútbol Profesional, más concretamente durante el lustro comprendido entre 2015 y 2020. 

El TFG aporta descripciones y análisis elaborados a partir de los datos cedidos por la propia 

cadena gallega. Además, incluye las declaraciones de los principales implicados en este 

proceso de emisión de partidos en el espacio A Liga das Cidades y la posterior recopilación 

de las imágenes para dar contenido al programa de resumen En Xogo.  

Palabras clave: periodismo deportivo, retransmisiones deportivas, Televisión de Galicia, 

fútbol modesto, En Xogo, A Liga das Cidades.  

The TVG and the modest Galician football: journalistic and audiovisual 

points of view 

Summary: Since its creation in 1985, Televisión de Galicia has given some space to modest 

Galician football in its programming. But the passage of time and the progressive loss of 

broadcasting rights of matches of the highest elite of different sports has allowed the football 

of the groups of Second Division B and Third Division in which Galician teams compete was 

gaining importance. Today, this product has reached a major importance in the programming 

of this television, to the point of enjoying a fixed space of weekly broadcasts of matches and 

occupy much of the time of the chain's own sports programs. 

This research addresses the work carried out by Televisión de Galicia for the sake of Galician 

football in competitions that are immediately below those assigned to the Professional 

Football League, but specifically during the lustrum between 2015 and 2020. The TFG 

provides descriptions and analyzes prepared from of data provided by the Galician chain 

itself. And in addition, it includes the declarations of the main ones involved in this process 

of emission of parties in the space the League of the Cities and the later compilation of the 

images to give content to the program In Game. 

Keywords: sports journalism, sports broadcasts, Galician Television, modest football, En 

Xogo, A Liga das Cidades.  
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PRESENTACIÓN 

Renovación e progreso son dúas palabras que definen, bastante concretamente, o tema tratado 

neste Traballo de Fin de Grao. A Televisión de Galicia comezou as súas emisións no ano 

1985 e o 22 de setembro dese mesmo ano televisou un partido de Segunda División B que 

enfrontaba o Lalín co Hospitalet. Foi a primeira vez que a categoría de bronce do fútbol 

español tivo cabida na televisión autonómica galega. E, aínda agora, a súa cobertura deste 

tema segue crecendo.  

Durante moitos anos, a Televisión de Galicia desfrutou da posibilidade de poder emitir fútbol 

de Primeira e Segunda División e tamén, incluso, de Champions League. Pero xunto coa 

chegada dos primeiros anos do século XXI, os prezos para poder obter estes dereitos 

disparáronse. En poucos anos, a cadea galega quedou sen a posibilidade de poder competir 

neste mercado. E tal e como se dixo no inicio destes parágrafos, renovouse e progresou.  

Pouco antes de 2010, os equipos do fútbol modesto galego, que ata entón gozaran dunha 

atención máis esporádica e suxeita a momentos concretos de cada temporada, fixéronse cun 

oco na programación regular da segunda canle da Televisión de Galicia. Naceu o espazo de 

retransmisión de partidos chamado A Liga das Cidades, e a estrutura do programa En Xogo, 

un clásico da empresa galega, mudou para moldearse a esta nova política: a de darlle máis 

importancia que ninguén en España ao fútbol de Segunda División B e Terceira División.  

Así, as retransmisións de non máis de cinco ou seis cámaras de partidos do fútbol modesto 

galego convertéronse nun produto habitual nas fins de semana. E a partir de 2015, cun 

aumento da presenza dos equipos galegos en Segunda División B poucas veces antes visto, 

o traballo da Televisión de Galicia pasou ao seguinte nivel. Diso, precisamente, trata este 

traballo.  

Durante os últimos cinco anos, os cambios foron importantes. En Xogo mudou moito e pasou 

a de ser un programa unidireccional no que so participaban o presentador e algún colaborador 

esporádico a converterse nun espazo onde caben moitas máis opinións. Chegaron máis 

especialistas á súa mesa, incluíuse a moi enriquecedora figura do convidado e déronselles 

cabida ás opinións dos espectadores gracias á activa conta en Twitter do programa.  
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Por outra parte, a tecnoloxía 4G e as catro canles do sitio en internet da Televisión de Galicia 

multiplicaron as posibilidades en canto a emisións de partidos. Retransmisións simultáneas, 

carruseis e acordos con outras cadeas doutras Comunidades Autónomas para dar unha 

cobertura case total do fútbol modesto galego. Un traballo sen igual en España.  

Este traballo trata, precisamente, diso. Da labor da cadea galega para converterse nun 

referente, tanto para galegos como para non galegos, de xornalismo deportivo e o traballo 

audiovisual dedicado a ese outro fútbol, non tan coñecido, pero, para moitos, igual ou máis 

interesante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

9 

 

ÍNDICE 

Capítulo 1: Introdución 

1.1. Obxecto da investigación.............................................................................................................................15 

1.2. Delimitación espacial e temporal do obxecto de estudo................................................................................15 

1.3. Xustificación e interese da investigación......................................................................................................15 

1.4. Obxectivos...................................................................................................................................................16 

  1.4.1. Xerais............................................................................................................................. .........................16 

  1.4.2. Específicos............................................................................................................................. .................16 

1.5. Preguntas de investigación e hipóteses.........................................................................................................17 

  1.5.1. Preguntas de investigación......................................................................................................................17 

  1.5.2. Hipóteses principal e secundarias............................................................................................................17 

1.6. Estrutura da investigación............................................................................................................................18 

 

Capítulo 2: Marco metodolóxico 

2.1. Selección e xustificación da mostra..............................................................................................................23 

  2.1.1. Datos cuantitativos..................................................................................................................................23 

    2.1.1.1. As audiencias................................................................................................... ..................................23 

  2.1.2. Datos cualitativos.............................................................................................................................. ......23 

    2.1.2.1. Os entrevistados.................................................................................................................................24 

2.2. Deseño metodolóxico.............................................................................................................................. .....26 

  2.2.1. Método cuantitativo............................................................................................... .................................26 

  2.2.2. Método cualitativo..................................................................................................................................26 

 

Capítulo 3: Marco teórico, histórico e contextual 

3.1. O xornalismo deportivo: aplicacións en televisión.......................................................................................30 

  3.1.1. Tipoloxía de programas...........................................................................................................................30 

    3.1.1.1. Informativos diarios...........................................................................................................................30 

    3.1.1.2. Retransmisións...................................................................................................................................31 

    3.1.1.3. Magazines.................................................................................................................................. ........34 

  3.1.2. Dereitos de emisión............................................................................................ .....................................35 

    3.1.2.1. A Lei Álvarez Cascos.........................................................................................................................36 



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

10 

 

  3.1.3. O ‘infoentretemento’...............................................................................................................................36 

3.2. O concepto de retransmisión deportiva.........................................................................................................39 

  3.2.1. A unidade móbil............................................................................................................... .......................40 

    3.2.1.1. Seccións da unidade móbil habitual....................................................................................................41 

    3.2.1.2. Unidades móbiles por tamaño............................................................................................................42 

    3.2.1.3. Outros medios técnicos......................................................................................................................43 

  3.2.2. O equipo humano....................................................................................................................................44 

  3.2.3. Localizacións.............................................................................................................................. ............46 

  3.2.4. A planificación........................................................................................................................................47 

  3.2.5. O caso práctico dunha retransmisión deportiva.......................................................................................48 

    3.2.5.1. Análise da realización dun partido de fútbol.......................................................................................49 

    3.2.5.2. Cobertura dun partido de fútbol con 23 cámaras.................................................................................52 

3.3. Segunda División B e Terceira División: funcionamento e bases da competición........................................56 

  3.3.1. O Campionato Nacional de Liga de Segunda División B.........................................................................56 

  3.3.2. O Campionato Nacional de Liga de Terceira División............................................................................58 

 

Capítulo 4: Investigación aplicada e resultados. 

4.1. O fútbol modesto galego na TVG: descrición do produto.............................................................................64 

  4.1.1. Os comezos do fútbol galego na Televisión de Galicia............................................................................64 

  4.1.2. Que é hoxe o programa En Xogo?............................................................................................................66 

    4.1.2.1. Estrutura do programa....................................................................................................................... .70 

    4.1.2.2. Reparto de tempo para Segunda División B e Terceira División........................................................73 

    4.1.2.3. A realización de En Xogo...................................................................................................................74 

  4.1.3. Que é A Liga das Cidades?......................................................................................................................76 

4.2. O fútbol galego na TVG2: A Liga das Cidades Actual..................................................................................78 

  4.2.1. As retransmisións en directo na Televisión de Galicia 2 na actualidade: especificacións........................79 

    4.2.1.1. Equipo humano..................................................................................................................................83  

    4.2.1.2. O caso da realización simultánea........................................................................................................83 

  4.2.2. Os contratos de retransmisión cos clubs galegos.....................................................................................84 

  4.2.3. As gravacións e retransmisións de partidos en Galicia: as limitacións dos campos galegos....................86 

  4.2.4. As gravacións de partidos en Comunidades Autónomas sen acordos: o caso de Madrid.........................87 

4.3. As audiencias do programa En Xogo................................................................................................ ............88 

  4.3.1. As audiencias de En Xogo datos filtrados e valoracións...........................................................................91 



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

11 

 

4.4. A perspectiva dos clubs galegos...................................................................................................................94 

 

Capítulo 5: Discusións e conclusións. 

5.1. Resposta ás hipóteses do Grao en Xornalismo..............................................................................................98 

5.2. Resposta ás hipóteses do Grao en Comunicación Audiovisual...................................................................102 

5.3. Posibles liñas de investigación......................................................................................................... ..........104 

  

Capítulo 6: Referencias bibliográficas. 

6.1. Recursos bibliográficos..............................................................................................................................108  

 

Capítulo 7: Anexos 

7.1. Exemplos de escaletas de En Xogo.............................................................................................................112 

7.2. Entrevistas............................................................................................................... ...................................119 

  7.2.1. Entrevistas telefónicas................................................................................. ..........................................119 

  7.2.2. Entrevistas por correo electrónico.........................................................................................................119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

12 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: INTRODUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

15 

 

1. Introdución 

1.1. Obxecto da investigación 

Realizar as análises, descricións e explicacións pertinentes sobre o traballo da Televisión de 

Galicia co fútbol modesto –entendendo por modesto a Segunda División B e a Terceira 

División- a través do programa En Xogo e as emisións de partidos correspondentes a A Liga 

das Cidades. Escolleuse o lustro que vai dende 2015 a xaneiro 2020 como foco principal do 

traballo, aínda que terán capital importancia as comparativas con etapas anteriores.  

No ámbito audiovisual, a outra parte do Trallo de Fin de Grao, terase en conta o mesmo 

período, claro, e a análise afastarase da planificación e creación de contidos para se centrar 

nos ámbitos de creación e desenrolo dos formatos, as técnicas empregadas nas retransmisións 

deportivas xunto coa explicación das dificultades atopadas para levar a cabo o traballo e, 

tamén, se terá en conta o traballo para lograr os dereitos televisivos de emisión destes 

encontros.  

1.2. Delimitación espacial e temporal do obxecto de estudo 

A investigación vai abarcar o período que abranguen as últimas cinco tempadas futbolísticas, 

tendo tamén en conta a presente ata a súa metade –as tempadas 2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020-. Deste xeito, a delimitación espacial e temporal do 

obxecto de estudo vai dende o mes de agosto do ano 2015, momento no que comeza o 

primeiro destes cinco primeiros cursos futbolísticos, ata xaneiro de 2020, ecuador do último 

curso a ter en conta.  

1.3. Xustificación e interese da investigación 

O traballo da Televisión de Galicia ao longo das últimas case catro décadas co deporte 

galego, especialmente co fútbol, destaca especialmente sobre a maioría do resto das CCAA 

do territorio español. E os últimos cinco anos teñen unha importancia e un significado 

especiais. Entre os cursos 2015/2016 e 2019/2020, a Segunda División B acumulou o maior 

número de equipos galegos dende que a Televisión de Galicia comezou as súas emisións no 

ano 1985. A media de clubs de Galicia na Segunda División B durante os últimos cinco anos 

é de 5,6. Por iso, un traballo que xa de por si viña sendo dunha calidade moi alta durante as 
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décadas anteriores, cobra unha especial importancia cando o fútbol galego pasa a ter 

semellante presenza no total do panorama español.  

1.4. Obxectivos 

1.4.1. Xerais 

O obxectivo xeral da investigación é o recoñecemento das características que fan recoñecible 

a labor da Televisión de Galicia na súa relación do fútbol modesto galego e poñer así en valor 

este traballo, sobre todo nas últimas cinco tempadas futbolísticas.  

1.4.2. Específicos 

Pero para o desenvolvemento deste propósito, deben ser formulados uns obxectivos 

específicos, divididos entre os que teñen que ver coa parte xornalística o os que o fan coa 

audiovisual, cos que acercarse a un resultado final:  

• Específicos do Grao en Xornalismo: 

- Procurar unhas características da maneira en que se tratan os contidos no programa 

En Xogo. Comparalas con outros programas deportivos do ámbito español emitidos 

en horarios e con obxectivos similares. 

- Describir a evolución dos contidos ao longo dos anos. 

- Delimitar a cantidade de información abarcada (número de partidos aos que lles da 

cobertura, número de campos visitados...). 

- Obter a visión persoal deste traballo das principais caras visibles implicadas. 

• Específicos do Grao en Comunicación Audiovisual:  

- Elaborar unha descrición das características do En Xogo como formato televisivo. 

- Expoñer a complicación da cobertura e acceso a imaxes de semellante número de 

partidos nuns campos tan pouco adaptados para o traballo audiovisual.  

- Describir as técnicas de retransmisión deportiva utilizadas.  

- Explicar a maneira na que o Televisión de Galicia negocia os contratos televisivos 

cos equipos de fútbol implicados.  
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1.5. Preguntas de investigación e hipóteses 

1.5.1. Preguntas de investigación 

- Variou/aumentou a cantidade de traballo xornalístico no último lustro, tendo en conta 

a forte presenza de equipos galegos na Segunda División B? 

- Coa presenza maior de equipos galegos na categoría de bronce, aumentaron os índices 

de audiencia?  

- Cales son as características formais e dos contidos do programa En Xogo? 

- Que técnicas e que despregue técnico se precisa para a retransmisión de partidos e 

para a recollida de imaxes dos que non se emiten en directo?   

- Que dificultades principais se atopan neste proceso de recollida e retransmisión de 

imaxes? 

- Como é o proceso de adquisición dos dereitos televisivos para poder televisar o fútbol 

modesto?  

1.5.2. Hipóteses principal e secundarias 

O traballo da TVG a prol do fútbol modesto de Galicia non goza do suficiente 

recoñecemento. A cadea galega supera adversidades loxísticas para conseguir retransmitir 

moitos partidos e recompilar imaxes de tantos outros. E nos últimos anos, este exhaustivo 

traballo evolucionou cara unha ‘versión 2.0’ por mor do éxito galego na Segunda División 

B:  

• Hipóteses do Grao en Xornalismo:  

- O programa En Xogo sufriu cambios -e melloras- no último lustro nos seus contidos. 

- As audiencias do En Xogo medraron neste lustro 

- Tamén o fixeron as das retransmisións de partidos (A Liga das Cidades).  

- A cobertura de partidos en A Liga das Cidades medrou neste último lustro, 

implicando tamén unha ampliación na rede de narradores e comentaristas.  

- Os contidos do programa En Xogo e o trato que se fai destes é particular. Ningunha 

televisión autonómica fala con tanta amplitude tanto do fútbol profesional como do 

semiprofesional, ademais de dar cabida ao feminino e ao internacional en menor 

medida.  

• Hipóteses do Grao en Comunicación Audiovisual:  
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- Como formato televisivo, o En Xogo é unha idea propia da Televisión de Galicia, sen 

casos similares no resto das televisións autonómicas.  

- Para as retransmisións deportivas e recompilación de imaxes para a elaboración dos 

resumos, a televisión atopa numerosas dificultades á hora da instalación dos aparatos 

necesarios.  

- Este tipo de retransmisións con poucas cámaras gozan dun estilo propio e diferente 

da gravación de partidos do fútbol profesional.   

- A negociación dos dereitos televisivos é unha tarefa complicada que non sempre se 

pode ter lista na súa totalidade para o comezo da tempada futbolística.  

 

1.6. Estrutura da investigación 

Este traballo realizouse durante os meses de marzo e xuño -ambos incluídos- do ano 2020. 

En primeiro lugar, levouse a cabo unha selección de posibles entrevistados, comezando polo 

actual e director de En Xogo, Roberto Prado, e o produtor do mesmo programa e de A Liga 

das Cidades, Ramón Castaño, como pezas angulares e fontes principais e iniciais de cada 

unha das partes do traballo: a enfocada ó grao en Xornalismo e a enfocada ó grao en 

Comunicación Audiovisual.  

Entrementres, e en vista da situación de peche total de bibliotecas e arquivos a causa do 

confinamento derivado do Estado de Alarma imposto en España nesa época, foi elaborado o 

marco teórico a partir, principalmente, de teses e Traballos de Fin de Grao relacionados. 

Tamén coa utilización de libros, pero en menor medida.  

Neste terceiro capítulo, o do marco teórico, levouse a cabo unha descrición dos conceptos 

técnicos e teóricos utilizados como base na que colocar a posterior investigación. 

Expuxéronse as características comúns, xerais e máis habituais do traballo audiovisual co 

fútbol e coas retransmisións deportivas no panorama nacional, por unha parte, e todo o 

referente ao tratamento xornalístico que deben recibir os deportes tanto nas propias 

retransmisións como nos programas deportivos. Unha vez explicada esa visión xeral, foi 

posible proceder ao caso concreto da Televisión de Galicia co fútbol de Segunda División B 

e Terceira División.  
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Ao mesmo tempo, xestionouse con Benito Cores, xefe de deportes da Televisión de Galicia, 

a cesión dos datos de audiencia de En Xogo durante os últimos dez anos, e de A Liga das 

Cidades durante un período similar. Sen embargo, no caso de A Liga das Cidades só foi 

posible acceder aos datos ata 2017, polo que se optou por non telos en conta na investigación 

debido a que non correspondían nin á metade do tempo estudado. Aínda así, introducíronse 

na investigación datos enunciados polos traballadores da Televisión de Galicia como é, por 

exemplo, o feito de que os partidos de Segunda División B e Terceira División emitidos ás 

12 horas da mañá dos domingos funciona especialmente ben.  

Os datos de audiencias, por tanto, conforman a parte máis cuantitativa da investigación. E 

sobre eles e téndoos moi en conta, elaboráronse os cuestionarios correspondentes ás 

entrevistas, o principal método de recadación de datos de índole máis ben cualitativa. Os 

entrevistados aportaron as descricións e valoracións necesarias como para desenvolver a 

investigación pretendida e dar resposta ás hipóteses descritas neste primeiro capítulo do 

traballo.  

Por último, no capítulo 5, referente ás conclusións e ás discusións, recapitulouse sobre todo 

o exposto e volveuse sobre este capítulo para definir, finalmente, se podían ser comprobadas 

as hipóteses expostas e se se lle podía dar resposta ás preguntas de investigación formuladas. 

O seguinte capítulo é o da bibliografía utilizada e o último dedicouse para os anexos 

necesarios como, por exemplo, os guións de En Xogo utilizados para discernir canto tempo 

se lle vén dedicando ao fútbol de Segunda División B e Terceira División durante que 

abrangue este traballo.  
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2. Marco metodolóxico 

2.1. Selección e xustificación da mostra 

2.1.1. Datos cuantitativos. 

Neste apartado do traballo, cabe remitirse á valoración de 2013 de Fondevila Gascón e del 

Olmo Arriaga ao sinalar que “a análise cuantitativa da información [...] lévase a cabo a través 

de procedementos estatísticos. Isto significa que o investigador debe realizar un conxunto de 

operacións tales como ordenar, manipular e resumir todos os datos construídos, co obxecto 

de transformalos nun material entendible e interpretable” (p. 153). Buscarase, nesta parte da 

investigación, demostrar  a veracidade de varias hipóteses e responder varias preguntas 

formuladas mediante o traballo en base a datos tanxibles e verídicos.  

2.1.1.1. As audiencias. 

Os datos de audiencia, no presente traballo, supoñen unha das principais variables que se 

poden cuantificar e que, máis adiante, permitirán demostrar -ou non- a veracidade das 

hipóteses establecidas. Deste xeito, e a través dun contacto directo co departamento 

correspondente da Televisión de Galicia e da organización de todos os temas englobados 

neste Traballo de Fin de Grao, obtívose o acceso aos datos completos de audiencias de todos 

as emisións do programa En Xogo dos domingos -22:30 horas- dende xaneiro de 2010 ata 

marzo de 2020. Abránguense, así, dous lustros enteiros que permiten comparar os cinco anos 

principais que se están a estudar cun exemplo anterior.  

2.1.2. Datos cualitativos.  

De novo parafraseando a Fondevila e del Olmo en 2013, a parte da recollida, análise e traballo 

con datos cualitativos ten como primordial obxectivo “coñecer máis a fondo un feito. Esta 

análise constitúe un proceso continuo e iterativo. Isto significa que os datos se analizan a 

medida que se recollen, o que repercute na seguinte recolección de datos en termos dos 

suxeitos que se elixen para a mostra e o tipo de preguntas a formular. Trátase dun método 
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bastante indutivo, xa que o tanto as categorías como os temas e as pautas non se definen antes 

de recoller a información, como nas análises cuantitativas” (p.159)1.  

Nesta investigación, unha das principais técnicas de recolección de datos empregadas é a 

entrevista, un dos procedementos principais de observación nas ciencias sociais. Este método 

permite, en palabras de Sierra Bravo (1991), a posibilidade de observar tanto “datos 

obxectivos (características físicas, económicas, profesionais, sociais, etc.) e subxectivos 

(ideas, crenzas, opinións, actitudes, sentimentos, conductas) do entrevistado [...]  A súa 

finalidade é obter respostas persoais, non suxeridas e veraces, que se axustan á realidade do 

entrevistado” (p. 351)2.  

2.1.2.1. Os entrevistados:  

Na seguinte enumeración dispóñense os nomes dos entrevistados para a obtención dos datos 

necesarios de cara a recadar a información necesaria para levar a cabo a investigación:  

• Entrevistados da parte xornalística: 

- Roberto Prado: director actual do programa En Xogo durante o lustro estudado. 

- Ovidio González: primeiro presentador do programa En Xogo. Ideou o título do 

programa.  

- Benito Cores: coordinador de deportes da TVG. 

- Jesús Manuel Pampín: narrador e encargado principal do fútbol na TVG durante a 

década de 1990. 

- Gustavo Varela: narrador de A Liga das Cidades. Editor e colaborador de En Xogo. 

- Gustavo Falqué: presidente do Coruxo Fútbol Club. 

• Entrevistados da parte audiovisual:  

- Carmen Varela: realizadora das retransmisións deportivas da Televisión de Galicia. 

Anteriormente, realizadora do En Xogo.  

- Cristina Paz: realizadora actual do programa En Xogo.  

 
1 Fondevila Gascón, J., & Olmo Arriaga, J. (2013). El trabajo fin de grado en ciencias sociales y jurídicas. Madrid. 

Ediciones Internacionales Universitarias.  

2 Sierra Bravo, R., (1994). Técnicas De Investigación̤ Social. Madrid. Paraninfo. 
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- Ramón Castaño: produtor de En Xogo e A Liga das Cidades.  

Ficha completa dos entrevistados (traballadores da Televisión de Galicia):  

Nome e 

apelidos 

Ano e lugar 

de 

nacemento 

Formación 

académica 

Posto actual Ano de 

ingreso na 

TVG 

Data da 

entrevista 

Nota 

Ramón 

Castaño 

Fernández 

1972, Vigo 

(Pontevedra) 

-Historia da 

Arte 

-Xestión e 

produción 

audiovisual 

Produtor de 

En Xogo e de 

A Liga das 

Cidades -

dende 2005- 

2002 -

como 

bolseiro- 

21/04/2020 Teléfono 

Roberto 

Prado 

Castro 

1975, 

Cospeito 

(Lugo) 

-Xornalismo Editor e 

director de 

En Xogo -

dende 2014- 

1997 -en 

prácticas- 

27/04/2020 Teléfono 

María del 

Carmen 

Varela 

Rodríguez 

1969, 

Caracas 

(Venezuela) 

-Imaxe e son 

(Comunicación 

Audiovisual) 

-Doutoramento  

Realizadora 

de A Liga 

das Cidades 

-dende 2017- 

1991 13/05/2020 Teléfono 

Benito 

Cores 

Aragunde 

1962, 

Cambados 

(Pontevedra) 

-Graduado 

Social 

Coordinador 

de deportes 

da TVG -

desde 1988. 

1988 13/05/2020 Correo 

electrónico 

Ovidio 

González 

Pérez 

1958, Lugo -Bacharelato 

superior 

Xubilado 1985 -

Integrante 

do grupo 

fundador- 

23/05/2020 Teléfono 

Jesús 

Manuel 

Pampín  

1958, Melide 

(A Coruña) 

-Xornalismo Redactor de 

información 

xeral 

1985 -

Integrante 

do grupo 

fundador- 

23/05/2020 Teléfono 

Cristina 

Paz García 

1978, 

Vilanova de 

Arousa 

(Pontevedra) 

-Comunicación 

Audiovisual  

-Doutoramento 

Realizadora 

de En Xogo -

dende 2017- 

2008 24/05/2020 Teléfono 

Gustavo 

Varela 

1979, 

Carballo (A 

Coruña) 

-Xornalismo 

-Comunicación 

Audiovisual  

-Dereito -en 

curso) 

-Narrador de 

A Liga das 

Cidades. 

-Edición de 

En Xogo 

2004 25/05/2020 Teléfono 
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-Colaborador 

na mesa de 

En Xogo.  

 

Ficha completa dos entrevistados (presidentes de clubs de fútbol):  

Nome e apelidos Ano e lugar de 

nacemento 

Inicio do 

mandato 

Data da entrevista Nota 

Gustavo Falqué 

Comesaña 

1956, Vigo 2001 16/06/2020 Teléfono 

 

 

2.2.Deseño metodolóxico 

2.2.1. Método cuantitativo: 

Análise das audiencias do En Xogo e A Liga das Cidades no último lustro en comparación 

cos anteriores anos de emisión, concretamente co lustro inmediatamente anterior ao tratado: 

2010-2014. A análise comparativa cun lustro anterior foi posible no caso do programa En 

Xogo, pero non no da A Liga das Cidades, xa que no caso do segundo, só foi posible obter 

datos ata 2017.  

2.2.2. Método cualitativo 

Entrevistas aos responsables de cada área, aos colaboradores do En Xogo, aos narradores e 

comentaristas. Tamén, na parte máis audiovisual, a encargados de produción, realizadores e 

cámaras. Todo acompañado dun estudo e análise de programas de En Xogo do lustro estudado 

en comparación con programas máis vellos. 
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3. Marco teórico, histórico e contextual. 

O presente capítulo deste traballo de investigación recolle todo o background que se 

considerou necesario para contextualizar os resultados obtidos durante a investigación 

aplicada. Defínense os conceptos clave utilizados e imprescindibles para comprender en que 

consiste o traballo dunha cadea de televisión que emite fútbol en directo e que realiza os 

conseguintes programas de análise, resumo e debate. Fálase, tamén, sobre a realización en 

partidos que contan con máis de 20 cámaras, para logo poder comparala coa que alcanza a 

facer a Televisión de Galicia con non máis de cinco cámaras.  

A TVG non ten, na actualidade, os dereitos para a emisión dos partidos de Primeira División 

e Segunda División, as categorías profesionais do fútbol español, pero si ten emitido, sobre 

todo nos períodos de verán, varios partidos amigables dos representantes galegos nestas 

categorías: Real Club Deportivo, Real Club Celta de Vigo e Club Deportivo Lugo. Tamén, 

no último lustro, emitiu o partido da combinado nacional galego fronte a Venezuela no ano 

2016 e algúns partidos de fútbol internacional como a final da Taça de Portugal de 2016. 

O que si emitiu a cadea galega durante o período estudado son partidos dos equipos galegos 

que, durante este tempo, pasaron todo ou algún tempo na Segunda División B do fútbol 

español: Racing Club de Ferrol, Real Club Deportivo Fabril, Centro Cultural e Deportivo 

Cerceda, Sociedade Deportiva Compostela, Unión Deportiva Somozas, Pontevedra Club de 

Fútbol, Coruxo Fútbol Club, Rápido de Bouzas e Real Club Celta de Vigo B.  

Ademais da categoría de bronce, o baluarte e principal reclamo da Televisión de Galicia en 

canto ao fútbol galego, na cadea autonómica tamén se traballou co fútbol do Grupo I  Terceira 

División, integramente galego. O espazo A Liga das Cidades inclúe retransmisións, con 

unidade móbil, que adoitan ser de Segunda División B. Pero tamén se levan a cabo conexións 

en directo cos campos en que se xogan partidos tanto desta mesma categoría como da 

Terceira División. E logo, a partir das 22:30 horas dos domingos e xa no horario do programa 

En Xogo, fanse resumos da xornada e se emiten varios fragmentos de todos os partidos que 

se puideron chegar a abarcar. Dende outubro de 2016, a Televisión de Galicia utiliza a 

tecnoloxía 4G para facer conexións e retransmisións de encontros e eventos de diferentes 

modalidades deportivas.  
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3.1.O xornalismo deportivo: aplicacións en televisión. 

O traballo desenvolto pola Televisión de Galicia no eido do fútbol, tanto do modesto, do que 

trata esta investigación, como do profesional, inclúe e exemplifica case todos os rexistros e 

variantes que se poden incluír baixo a nomenclatura de xornalismo deportivo en televisión. 

Esteve e del Moral, información deportiva como “aquela que recolle todas as noticias 

producidas no mundo do deporte no seus distintos aspectos e categorías e os xeitos de 

afrontalas de maneira informativa e construír textos xornalísticos que fagan referencia ao 

feito deportivo” (p. 280)3. Pola súa parte, Vega Jiménez (2013) engade que “a información 

deportiva consta [...] de tantos bloques informativos como actividades deportivas existen. 

Por exemplo, a grande área denominada como ‘deportes’ está integrada por diversas subáreas 

como o fútbol, o baloncesto, etc. [...] E precisamente isto é o que fai fundamental a 

especialización” (p. 58)4.  

3.1.1. Tipoloxía de programas.  

Na súa tese doutoral, Vega Jiménez (2013) sinala que, “nesa busca por captar e reter a 

audiencia, a televisión transforma o deporte nun relato con presentación, nó e desenlace. E 

isto vai determinar tres topoloxías baixo as que se presenta” (p. 186) 5. Todas elas, utilizadas 

pola Televisión de Galicia para o seu tratamento do fútbol modesto galego.  

3.1.1.1. Informativos diarios.  

O deporte nos informativos vive unha época de grande apoxeo polo gran interese que 

provoca, sobre todo no caso do fútbol, que ocupa un alto porcentaxe destes espazos. Deste 

xeito, non é raro ver como os contidos deportivos, especialmente os relacionados con este 

deporte en específico, colócanse ao final do noticiario para manter ó espectador ben pendente 

e pegado á pantalla da televisión.  

 
3 Esteve Ramírez, F., y Fernández del Moral, J. (1998). Áreas de especialización periodística. Fragua Editorial. 
Madrid. 280. 
4 Vega Jiménez, R. A. (2013). La información deportiva en Canal Sur: una aproximación a su tratamiento en la 
Radio Televisión de Andalucía (Tese doutoral). Universidad de Sevilla, Sevilla. 58. 
5 Vega Jiménez, R. A. (2013). La información deportiva en Canal Sur: una aproximación a su tratamiento en la 
Radio Televisión de Andalucía (Tese doutoral). Universidad de Sevilla, Sevilla. 186. 
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Esta fórmula, tal e como explica Vega Jiménez (2013), funciona tanto no caso das televisións 

públicas como no caso das privadas. Pero no caso destas últimas, insírese un bloque 

publicitario previo que lles reporta altos ingresos. A efectos prácticos, esta pausa para os 

anunciantes permite considerar aos deportes case como a un programa independente.  

Outra diferencia no tratamento das noticias deportivas dentro do informativo entre cadeas 

públicas e privadas é que, nas primeiras, pola súa función de servizo público, ábrese un oco 

a deportes minoritarios. Ese espazo, sen embargo, é empregado polas privadas para noticias 

insólitas ou polémicas e introducen análises exhaustivos de cuestións de espectáculo, exalta 

a parte amable de novas insólitas e destaca a carga gráfica da imaxe para suscitar emocións 

e provocar o recordo fugaz das sensacións máis destacadas de cada xornada6: 

“A hexemonía do fútbol nos espazos informativos eclipsa a case todo o resto 

de modalidades, que, salvo casos puntuais e extraordinarios, quedan desprazadas á axenda 

e, ao sumo, ocupan pequenos espazos cos que poder facerse algo visibles. De feito, esta 

supremacía é tan indiscutible que só se pon en dúbida temporalmente cando aparecen 

grandes figuras nacionais noutros deportes, como ocorre en España co tenista Rafael 

Nadal, o piloto de Fórmula Un Fernando Alonso ou o xogador de baloncesto Pau Gasol” 

[Torrijos Rojas (2012)7. Recollido en Vega Jiménez (2013)8].  

3.1.1.2. Retransmisións.  

A retransmisión deportiva supón o nó e clímax final da narración. Neste momento, póñense 

en marcha todos os avances tecnolóxicos para conseguir transformar o produto no mellor 

espectáculo posible:  

“A retransmisión pode entenderse como un xénero periodístico espectacular 

que, no seu desenvolvemento por informar en simultaneidade duns feitos ou dun 

acontecemento, explota as posibilidades comunicativas do medio -determinadas pola 

 
6 Vega Jiménez, R. A. (2013). La información deportiva en Canal Sur: una aproximación a su tratamiento en la 
Radio Televisión de Andalucía (Tese doutoral). Universidad de Sevilla, Sevilla. 186-187. 
7 Rojas Torrijos, J. L. (2012). Del fútbol por exceso a la espectacularización de la información en el periodismo 
deportivo. Propuestas para una mayor diversificación técnica en los contenidos. Congreso Internacional 
Latino de Comunicación. Universidad de La Laguna, La Laguna (Tenerife).  
8 Vega Jiménez, R. A. (2013). La información deportiva en Canal Sur: una aproximación a su tratamiento en la 
Radio Televisión de Andalucía (Tese doutoral). Universidad de Sevilla, Sevilla. 187.  
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combinación de novas técnicas narrativas dos profesionais involucrados, periodistas e 

técnicos, e polo uso espectacular das tecnoloxías dispoñibles- coa intención de xerar un 

drama capaz de manter o interese da audiencia, que pode, de acordo co nivel competencia 

de este e de simpatía polo tema ou polos seus protagonistas, chega a sentir e a manifestar 

emocións” [Blanco (2002)9, p. 34. Recollido en Vega Jiménez (2013)10. 188]. 

Nas narracións soen intervir diversos actores, que fan posible que o produto chegue ao 

espectador. Dende os operarios que están na unidade móbil -técnicos de son, grafismo, 

vídeos, estatísticas, realizador- ata os que se atopan no recinto -narrador, pé de campo e 

comentarista-. A continuación, defínense diferentes postos a desenvolver na retransmisión 

segundo Vega Jiménez (2013):  

- Narrador: leva o peso da narración e soe ser o mesmo para todas as retransmisións, 

co fin de que a cadea poida converter a unha parte dos espectadores en fieis. Soen ter 

un ollo no campo de xogo e outro no monitor da cabina. A fórmula máis empregada 

é o que os norteamericanos denominan play-by-play -xogada por xogada-, isto é, 

narrar todo o que ocorre paso a paso. Ao describir accións que se ven, debe ter menos 

carga de descricións que no caso da radio e si por esforzos en situar a escena e 

complementala. Unha descrición detallada provoca aburrimento, o que se busca dar 

contexto aos espectadores.  

Moitas veces, a imaxe déixaos en evidencia, posto que o propio seareiro pode ter un 

alto coñecemento do deporte en cuestión. Por iso, élles necesario aos narradores dar 

un pouco máis do que se ve e facer unha narración en maior profundidade. Por iso, 

hai momentos nos que é mellor quedar en silencio e permitir que a retransmisión fale 

por si soa. O narrador televisivo, por tanto, debe ser espontáneo e ter capacidade para 

improvisar, xa que está a relatar cousas que suceden no mesmo momento no que as 

ve. Isto implica un exercicio mental importante e unha elevada rapidez de reflexos. 

Ademais, o profesional da narración debe ter un amplo vocabulario e saber transmitir 

a emoción do que sucede nese instante.  

 
9 Blanco, J. M. (2002). Las retransmisiones deportivas: técnicas de narración radiofónica. Barcelona. Libros de 
Comunicación global. 34. 
10 Vega Jiménez, R. A. (2013). La información deportiva en Canal Sur: una aproximación a su tratamiento en 
la Radio Televisión de Andalucía (Tese doutoral). Universidad de Sevilla, Sevilla. 188. 
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En teoría, nas narracións debe ser o máis aséptico posible, pero os ditados comerciais 

fan que, normalmente, os narradores se sitúen dun lado ou doutro. Hai narradores, 

incluso, que dotan de máis euforia o seu discurso para enganchar o público. 

Normalmente, iso si, os narradores atópanse desprazados ao lugar onde se celebra o 

evento, aínda que, ultimamente, por mor da mala situación económica durante varios 

anos da década de 2010, moitas empresas optan por non desprazalos. Isto provoca un 

empeoramento da calidade da narración, xa que están condicionados pola imaxe que 

serve a realización e non poden ter unha visión xeral do terreo de xogo como si a 

terían se estiveran no recinto.  

- Redactor de apoio: xa sexa a pé de campo ou no palco, ofrece unha información 

complementaria á do narrador. Como este último, pola súa colocación na cabina de 

prensa, non ten unha visión do que ocorre en todo o estadio, o xornalista a pé de 

campo -ou tamén chamado de banda- conta todo o que ocorre a ras do terreo de xogo: 

instrucións dos adestradores, substitucións, amoestacións arbitrais, etc.  

Serven tamén para dar cor á retransmisión, posto que aportan notas sobre o ambiente 

que hai nas gradas e os seareiros. Ademais, coas súas intervencións permiten un 

respiro ao narrador e dan a posibilidade á audiencia de escoitar unha voz diferente.  

- Analista: Normalmente é un especialista que tivo unha relación directa co deporte a 

tratar no pasado -neste caso, do fútbol, soen ser adestradores sen equipo ou futbolistas 

retirado-. Deste xeito, ten un coñecemento profundo da competencia que se está a 

emitir e pode aportar unha visión técnica e táctica á narración, xa que as súas opinións 

proporcionan credibilidade ao medio non só ante o público oínte, senón tamén entre 

a familia deportiva formada por deportistas, directivos e afeccionados. A súa 

aparición descarga ao narrador da responsabilidade de efectuar comentarios técnicos. 

E así, este último pode evitar emitir xuízos que, por falta de coñecemento ou 

experiencia deportiva na práctica, poden resultar incorrectos. Principalmente, o 

analista conta o como e o porque do xogo, mentres que o narrador conta o que e o 

quen.  

- Spotter: é unha figura utilizada principalmente nos Estados Unidos para identificar 

xogadores. É un redactor que se atopa na unidade móbil xunto ao realizador, 

axudándolle a seleccionar cámaras e encadres.  
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3.1.1.3. Magazines.  

A demanda crecente do deporte por parte dos espectadores posibilitou a aparición de 

programas que serven para enmarcar as retransmisións semanais. Aparecen antes ou despois 

destas, como previas ou para facer comentarios amplos e análises profundos do que sucedeu 

no evento deportivo.  

Tamén xorden a raíz dos informativos, co aumento dos minutos dedicados ao deporte, dando 

lugar a un programa diario independente. Deste xeito, conseguíanse maiores rendas en 

dereitos de retransmisión, o que daba maior recorrido ás imaxes que se compraban. Noutros 

casos, estes programas non dan beneficios en termos económicos ou de audiencias, pero 

serven como promoción dos eventos que retransmiten.  

Ao ter como principal fin esa consecución de beneficios, é nestes programas deportivos onde 

se inclúe a maior cantidade de elementos extraxornalísticos ou pseudoxornalísticos que 

capten ao espectador e que teñen máis que ver coa condición espectacular do medio televisivo 

que co que ten que ver principalmente co deporte e coa súa retransmisión.  

Nestes espazos entran en xogo o humor, os concursos, os debates, a presencia do público no 

plató, as imaxes inéditas que recollen aspectos non deportivos, personaxes curiosas que 

rodean o deporte e a promoción como características principais.  

Ademais destes elementos, o que principalmente cobra importancia nestes programas é a 

presentación dos feitos mediante conexións dende o escenario cos protagonistas, con 

referencia a adestradores, forma física, resumos, entrevistas, repeticións de accións 

deportivas, as viaxes ou as declaracións de xogadores e adestradores. Así é como se crea a 

expectación buscada. Soen ser, por tanto, programas extensos cuxo contido, xeralmente 

heteroxéneo, vaise ensamblando mediante a figura dun condutor que ofrece unha 

continuidade ao espazo. Pola súa extensa duración, esa presenza do presentador dende os 

estudos centrais é fundamental.  

Ademais dos informativos, as retransmisións e os magazines, podemos sinalar outros 

formatos deportivos na programación deportiva: reportaxes, documentais, concursos, etc.  
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3.1.2. Dereitos de emisión11.  

As cadeas de televisión, inmersas no desexo de obter beneficios, rapidamente se deron de 

conta de que o deporte podía ser un dos atractivos que atraera aos espectadores e non 

dubidaron en apostar por el. Ata o punto de terse convertido, a día de hoxe, na partida 

orzamentaria máis importante dos operadores audiovisuais. Os medios desbordaron o marco 

coñecido como información sobre o deporte para comezar a ser protagonistas das 

retransmisións en directo. Estes acontecementos comezan a xerar uns ingresos e, a cambio 

diso, a televisión comezou a pagar un canon en forma de dereitos que repercute positivamente 

nos clubs e entidades deportivas.  

O deporte converteuse nun xigante con unhas proporcións desorbitadas. O considerado 

deporte rei, o fútbol, atópase nunha fase de crecemento exponencial. De feito, a final da Copa 

do Mundo de 2006 de Alemaña foi o evento deportivo que conseguiu a maior audiencia da 

historia da televisión, con uns 715 millóns de espectadores.  

Como exemplo ilustrativo, o canal privado inglés BSkyB utilizou a súa adquisición de 

dereitos da liga inglesa -por 1.100 millóns de libras- para atraer abonados aos seus servizos, 

e os operadores rivais de banda ancha, como BT e NTL no Reino Unido e Wordlcom e Quest 

nos Estados Unidos, poderían utilizar o deporte para a mesma fin. É a estratexia que 

empregaron televisións como Cuatro a La Sexta para o seu lanzamento e implantación en 

España. E é que a popularidade e a consolidación dalgunhas cadeas de televisión debeuse á 

súa habilidade para facerse cos dereitos da transmisión e cobertura de grandes 

acontecementos deportivos.  

Así, e para salvagardar os intereses de todos os actores, en España se regulan os dereitos de 

emisión mediante a Lei 7/2010. No seu artigo 21, sinala que “o establecemento do sistema 

de adquisición e explotación de dereitos audiovisuais das competicións futbolísticas 

españolas regularase polo principio de liberdade de empresa dentro do marco do sistema de 

avaliación establecido pola normativa europea e española da competencia. Os contratos de 

adquisición dos dereitos das competicións futbolísticas non poderán exceder os catro anos”12.  

 
11 Vega Jiménez, R. A. (2013). La información deportiva en Canal Sur: una aproximación a su tratamiento en 
la Radio Televisión de Andalucía (Tese doutoral). Universidad de Sevilla, Sevilla. 180. 
12 Lei 7/2020, de 31 de marzo, Xeral da Comunicación Audiovisual.  
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3.1.2.1. A Lei Álvarez Cascos.  

Actualmente, a empresa Mediapro é líder a nivel mundial de xestión e explotación de dereitos 

a nivel mundial e na distribución e comercialización internacional de LaLiga e a UEFA 

Champions League, entre outras competicións. A súa creación e posterior adquisición, en 

2006, acabou con case a totalidade do fútbol de Primeira e Segunda en aberto neste país, 

entre outras cousas, porque televisións como a Televisión de Galicia comezaron a ser 

incapaces de competir coas cantidades pagadas pola consecución dos dereitos de emisión. 

Sen embargo, non sempre foi así.  

O xornalista Luis R. Aizpeolea (1997), relatou no diario El País, a finais da década de 1990, 

o anuncio por parte do por aquel entón vicepresidente do goberno, Francisco Álvarez Cascos, 

da pretensión do Goberno de España de regular as transmisións dos partidos de fútbol por 

televisión en aberto, colocando a este deporte como un acontecemento de interese xeral13:  

“Cascos comunicou a súa intención de promulgar un decreto-lei. Ante a 

Comisión Constitucional do Senado, dedicou unha parte substancial da súa réplica a 

explicar a posición do Goberno e reclamou un debate parlamentario. Asegurou que o 

rumbo inequívoco do dereito europeo sobre as novas tecnoloxías de televisión é defender 

o dereito de todos os cidadáns a recibir en aberto, sen codificación, os principais eventos 

deportivos”.  

Esta denominación como acontecemento de interese xeral debeuse, en palabras do 

vicepresidente, á importancia que tiña e ten este deporte en España. A lei promulgouse en 

medio dunha guerra polo fútbol na que o Partido Popular, por medio de Vía Digital, tratou 

de acabar cos dereitos adquiridos por PRISA un ano antes para a retransmisión de partidos. 

Os clubs, naquela época, consideraron o fútbol en aberto coma unha expropiación.  

3.1.3. O ‘infoentretemento’. 

O infoentretemento, segundo sinala Torres Borricón (2017) 14, pode ser “definido como un 

xénero periodístico que combina a información co entretemento” (p. 20). O termo 

 
13 Aizpeolea, L. (2020). Cascos anuncia un decreto-ley para regular las transmisiones deportivas. EL PAÍS. 
Rescatado o 11 de xuño de 2020, de 
https://elpais.com/diario/1997/02/05/sociedad/855097212_850215.html. 
14 Torres Borricón, J. L. (2017). El nuevo paradigma del periodismo deportivo televisivo: el formato precursor 
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infoentretemento, do inglés infotaintment, fórmase en base a dous diferentes conceptos clave: 

información e entretemento.  

Xorde na década de 1980, na que as diferentes correntes sinalaban o infoentretemento como 

o nacemento dunha nova tendencia do xornalismo [Prado (2003)15, p. 185. Recollido en 

Torres Borricón (2017), p. 20], consistente en facer menos visibles os lindes entre os dous 

termos anteriormente sinalados e totalmente opostos como son a información e o 

entretemento. Esta nova tendencia supuxo o nacemento dos xéneros híbridos entre a 

información e o entretemento, con fórmulas máis típicas de ficción.  

Mediante a chegada deste termo xornalístico nos anos 80, produciuse unha importante 

modificación no tratamento das noticias. Evolucionouse das hard-news ás soft-news, que 

destacan a parte máis humana da noticia. Ademais, coa aparición de múltiples cadeas e 

intensa competitividade entre elas, xunto con unha masiva privatización da televisión, 

supuxo que os profesionais da televisión loiten por un maior número de audiencia 

introducindo continuamente o estilo televisivo do infoentretemento. 

O infoentretemento xorde debido a que a información non é unicamente un acontecemento 

que se produce, senón que incluímos a quen nos informa deste feito, como o fai e sobre que 

aspecto nos fala. É dicir, incluímos na información pura unha serie de elementos que axudan 

a transmitir o suceso dunha maneira máis atractiva. 

Os autores non se aclaran na existencia dunha data concreta en relación á aparición do 

infoentretemento en televisión. Sen embargo, un importante núcleo de autores apuntan a que 

a súa aparición iníciase a finais da década de 1960 e principios da de 1970 nos Estados 

Unidos, coincidindo o seu nacemento co comezo da loita polas audiencias entre as cadeas 

televisivas, debido ó auxe das novas canles e a aparición da televisión privada.  

Sen embargo, en España, a aparición deste xénero en televisión é máis tardía:  

“Os formatos propios do infoentretemento aparecen en España na década de 

1990, centrando a súa aparición, concretamente en 1993, da man do programa televisivo 

Madrid Directo, un magazine informativo emitido polas tardes e destinado ao 

 
de “Los Manolos” (Traballo de Fin de Grao). Universidad de Valladolid, Valladolid. 20.  
15 Prado, E. (2003). La espectacularización de la realidad. En: Anuario de la televisión. Madrid. Geca. 185. 
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entretemento do público, contando na maioría das ocasións como este como principal 

protagonista da nova. Este concepto dáse principalmente na televisión, aínda que ten 

aparecido tamén en medios como a radio ou a internet, nos últimos tempos, pero xurdiu e 

fíxose máis presente no medio televisivo. Nel púidose apreciar dunha forma máis 

plausible a relación entre os conceptos de información e entretemento” [Ortells (2011)16, 

p. 279. Recollido en Torres Borricón (2017), p. 21]  

A finalidade na introdución do infoentretemento é fundamentalmente económica, xurdida 

pola denominada mercantilización da información. Debido á aparición da competencia en 

televisión, co nacemento de novas e numerosas canles de televisión, moitas delas privadas, 

prodúcese unha guerra polas audiencias para conseguir máis ingresos económicos derivados 

de inversións publicitarias. Así, Torres Borricón (2017)17 intercala as súas propias impresións 

coas de diversos autores para destacar as seguintes características sobre este xénero:  

- Cambio no papel do xornalista. Pasa a ser o protagonista da peza, implicándose ao 

máximo na mesma e incluso incluíndo xuízos de valor nela. É, segundo Ortells 

(2011)18, recollido en Torres Borricón (2017), un “coprotagonista. Non é unha mera 

testemuña do que conta, senón que se implica na noticia e incorpora a súa 

personalidade a través dos seus xestos e dos comentarios que introduce na narración 

dos feitos”. Deste xeito, xérase na audiencia un proceso de identificación co 

xornalista que encarna unha serie de características.  

- O xénero que estamos a definir realiza un uso e abuso da espectacularidade. Comeza 

a primar o espectáculo sobre a propia información. Utilízanse sons e planos curtos.  

- Emociónase coa información. Abundan mensaxes simples, emotivos e 

sensacionalistas. Preténdese plasmar noticias que sexan capaces de espertar emocións 

na audiencia e enganchar aos telespectadores.  

- Importan moito as conexións en directo e o emprego da cámara no ombreiro, así como 

unha gravación na que o movemento dota a noticia de máis dinamismo. Tanto a 

 
16 Ortells, S. (2011). La consolidación de los programas de infoentretenimiento en el panorama televisivo 
español. Fórum de Recerca 16. 279-291. 
17 Torres Borricón, J. L. (2017). El nuevo paradigma del periodismo deportivo televisivo: el formato precursor 
de “Los Manolos” (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Valladolid, Valladolid. 20. 22. 
18 Ortells, S. (2011). La consolidación de los programas de infoentretenimiento en el panorama televisivo 
español. Fórum de Recerca 16. 279-291. 
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gravación coa cámara no ombreiro como as conexións en directo outorgan á peza un 

nivel máximo de empatía co público. 

- Satirízase e ridiculízase ao poderoso. O aspecto humorístico é a base sobre a que se 

fundamentan moitos dos programas españoles que empregan o infoentretemento.  

- A nova convértese nun relato de ficción con introdución, nó en desenlace. Búscase o 

punto dramático que acabe de atraer aos espectadores en detrimento doutras cadeas 

de televisión. 

- Hai unha elevada adxectivación e se emprega, tamén de forma moi habitual, unha 

linguaxe extensamente descritiva. Tírase de alarmismo, superlativos e comparativos.  

- Cobra unha especial importancia a participación de cidadáns anónimos, que actúan 

como fontes informativas. Suplantan as fontes oficiais, por exemplo, nos programas 

deportivos. É moi habitual, en programas deportivos, realizar conexións en directo 

coas inmediacións dos estadios de fútbol por posibles resultados ante un partido ou 

para valorar outros aspectos.  

 

3.2. O concepto de retransmisión deportiva. 

Para afondar e analizar debidamente un punto fundamental do traballo, tanto para a parte 

xornalística como para a parte audiovisual, como é todo o referente ás retransmisións 

deportivas, cómpre establecer e explicar dun xeito máis ben amplo o concepto de 

retransmisión deportiva e a súa aplicación práctica no traballo da Televisión de Galicia.  

Varela Rodríguez (1998) sinala que como definición do concepto retransmisión, á acción 

técnica de transmitir un acontecemento -programa, encontro deportivo, concerto de música, 

etc.- dende fora das instalacións da emisora. A meta é que o acontecemento chegue á 

audiencia, ben en directo -mentres se produce o propio feito- ou en diferido, é dicir, con 

posterioridade ó acontecemento en si mesmo19.  

Na súa explicación, e centrándose máis no tema concreto das retransmisións de carácter 

deportivo, esta autora expón que son directos previsibles na medida en que poden estudarse 

 
19 Varela Rodríguez, A. P. (1998). Las audiencias de las retransmisiones deportivas y programas de deportes en 
la Televisión de Galicia desde 1990 hasta 1996 (Tese doutoral). Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela.  
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previamente as posicións de cámara, os encadres, posibles problemas ou vantaxes do espazo 

onde terá lugar o acontecemento, etc.  

Para unha retransmisión deportiva en directo, ou ben para a gravación dun partido que 

despois se emitirá en diferido, é necesario desprazar como mínimo unha unidade móbil de 

realización e unha de enlaces, unha unidade auxiliar con diferente material e equipamento, 

ademais de trasladar un amplo número de persoal técnico ao lugar do acontecemento, sinala 

Varela Rodríguez.  

Para realizar unha retransmisión, continúa a autora, necesítase dispor duns recursos de 

produción chamados medios de explotación, que son de dous tipos: por unha parte está o 

equipamento tecnolóxico, que son todos os aparellos que se utilizan para captar, tratar, gravar 

e enviar o acontecemento obxecto de retransmisións; e por outra o equipo humano, que o 

constitúen todas as persoas que, traballando cos equipos tecnolóxicos, conseguen sacar ó aire 

ou ben gravar o acontecemento que se está a producir fóra dos estudios centrais.  

Desta forma, para poder efectuar unha retransmisión dende fóra do centro de produción, é 

necesario dispor duns equipos tecnolóxicos con unhas características especiais que, ademais 

de poder desprazarse facilmente, deben ter a tecnoloxía e o material necesarios. A este 

conxunto chámaselle unidade móbil.  

3.2.1. A unidade móbil. 

A unidade móbil, tal e como a define Roger (2010), é “un control de realización instalado 

nun gran vehículo que permite albergar, practicamente, a mesma dotación técnica que un 

control de estudio” (p. 727). As unidades móbiles, tal e como explica esta autora, posibilitan 

desprazamentos para realizar coberturas de acontecementos que non poden ser rexistrados 

no estudo de televisión.  

O equipamento da unidade móbil, ademais, permite a obtención dunha sinal que non precise 

de posprodución, xa sexa para emitir en directo ou para reproducir posteriormente, aínda que 

soen ser necesarios equipamentos adicionais como, por exemplo, camións de comunicación 

ou enlace, camións de grafismo, efectos dixitais, etc. A distribución da unidade móbil 

dependerá do tamaño desta e pódese diferenciar entre unidades móbiles onde todo o equipo 
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está reunido nunha mesma sala e unidades móbiles nas que o control de realización se atopa 

dividido por zonas20. 

3.2.1.1. Seccións da unidade móbil habitual21.  

Neste apartado descríbense a estrutura e a dotación técnica dunha unidade móbil típica.  

- Área de realización: É a área principal da unidade móbil. Dende el coordínase todo o 

traballo realizado na retransmisión. Consta dos seguintes elementos:  

a) Panel de monitores, onde se visualizan todos os sinais procedentes das cámaras 

implicadas e demais fontes de imaxe, sen esquecer os indispensables monitores 

de previo e programa.  

b) Mesturador de vídeo con xerador de efectos incorporado 

c) Xerador de caracteres encargado de lanzar os rótulos de identificación, créditos, 

marcadores e demais elementos gráficos.  

d) Auxiliares necesarios como, por exemplo, un teleprompter.  

e) Sistema de intercomunicacións para establecer contacto co equipo presente na 

unidade móbil, cos operadores de cámara e co CPP ao que se está a enviar o sinal.  

- Área de control de imaxe: nesta sección se atopan situadas as CCU’s das cámaras 

xunto aos seus correspondentes remotos para operar os controles. O número de 

monitores virá determinado polo número de cámaras utilizadas e se realizará o 

calibrado da imaxe gracias ao motor en forma de onda incorporado. Por último, 

atópase o sistema de intercomunicación que permite comunicarse cos operadores de 

cámara.  

- Área de difusión: esta zona pode situarse xunto á área de realización, o que implica 

non necesitar un sistema de intercomunicación, ou ben tratarse dunha sección illada. 

- Área de son: sección da unidade móbil adicada ao son. Illada do resto do equipo. 

Nunha cabina de son atópanse a mesa de son, un sistema de control de sinais sonoras 

composto por auriculares e caixas acústicas, diferentes formatos de reprodución e 

gravación, o sistema de intercomunicación, micrófonos e auriculares e, por último, 

 
20 Roger, V (2010). Nuevas tecnologías aplicadas a la realización de la información audiovisual y 
retransmisiones deportivas (Tese doutoral). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.   
21 Roger, V (2010). Nuevas tecnologías aplicadas a la realización de la información audiovisual y 
retransmisiones deportivas (Tese doutoral). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.   
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un patch-panel dende o cal marcar a dirección de todas as fontes sonoras. En 

determinados eventos pode ser necesaria a participación dunha unidade móbil de son.  

- Sistema de intercomunicación: en producións altamente complexas como as 

retransmisións deportivas, é imprescindible contar cun sistema de comunicación que 

permita a coordinación cos profesionais implicados de maneira inalámbrica. É esta 

unha ferramenta que resulta fundamental para a consecución dunha emisión 

televisiva, sendo imprescindible a participación das liñas RDSI, xa que ofrece a 

posibilidade de establecer comunicación bidireccional entre a unidade móbil e o CPP.  

3.2.1.2. Unidades móbiles por tamaño22. 

Non existe unha definición única de unidades móbiles en canto a equipamento se refire, xa 

que as necesidades técnicas esixidas en cada produción televisiva condicionan a súa 

configuración. Non obstante, é posible realizar unha clasificación das unidades móbiles en 

función do seu tamaño, das prestacións que ofrecen e das situacións ás que se destinan.  

- Unidades móbiles grandes: destinadas a cubrir grandes acontecementos sociais e 

deportivos. Debido ó equipamento do que dispoñen, non necesitan asistencia doutras 

unidades móbiles. Poden, ademais, ter incorporado un sistema de radioenlace para 

transmitir o sinal que producen ata o CPP. Son completos estudios de realización que 

poden dispoñer de ata 16 cámaras.  

- Unidades móbiles intermedias: de menor tamaño e equipamento que as grandes. 

Poden necesitar a asistencia doutras unidades móbiles destinadas a cumprir unha 

determinada función. Unha unidade móbil intermedia soe dispoñer de seis cámaras.  

- Unidades móbiles PEL (Produción electrónica lixeira): trátase de unidades que soen 

destinarse a coberturas que non requiren de grandes despregues técnicos. O 

equipamento soe estar montado en furgonetas, o que facilita a mobilidade e o 

emprazamento. Para a emisión en directo, permite a montaxe dunha antena emisora 

ou mastro para transmitir o sinal á estación base. Poden estar equipadas con ata tres 

tipos de cámaras ENG.  

 
22 Roger, V (2010). Nuevas tecnologías aplicadas a la realización de la información audiovisual y 
retransmisiones deportivas (Tese doutoral). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. 
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- Unidades básicas: variante da categoría PEL. O equipamento técnico non se atopa 

neste caso instalado no vehículo, polo que require a montaxe cada que a unidade vaia 

ser usada.  

- Unidades móbiles transportables vía satélite: semellantes ao tipo PEL, coa diferencia 

de que dispoñen do equipo necesario para realizar conexións vía satélite. O sistema 

está formado por unha estación de emisión-recepción de sinal audiovisual e vía 

satélite e un sistema de antena parabólica.  

- Maletas: son pequenas unidades móbiles instaladas en maletas que poden montarse 

en calquera lugar. A súa montaxe é rápida e soen empregarse para cubrir eventos 

sinxelos e de escasa mobilidade xeográfica.  

- Equipo ENG: non constitúe unha unidade móbil. Trátase dun equipo formado por 

unha cámara autónoma cunha gravadora integrada, un módulo de iluminación, 

micrófono, trípode e alimentador ou baterías. O material audiovisual pode ser enviado 

en directo ou a través dun micro transmisor incorporado ao enlace correspondente.  

3.2.1.3. Outros medios técnicos. 

Ademais de todo o referente ás unidades móbiles, existen tamén outros moitos elementos 

técnicos precisados para a produción de retransmisións en exteriores. 

- Plataformas, practicables, torres e grúas: estruturas metálicas que permiten o 

emprazamento elevado de cámaras e equipo de iluminación.  

- Grúa convencional: permiten o rexistro de puntos de vista elevados. Poden ser de 

diversos tamaños, do cal dependerá a altura que pode chegar a alcanzar a cámara 

situada no extremo da pluma do brazo.   

- Polecam: sistema formado por unha única pluma e unha cámara portátil, lixeira e des 

escasas dimensións. O alcance da pluma oscila entre os dous e os seis metros, mentres 

que o peso máximo do aparello non supera os vinte quilogramos.  

- Trípodes: soportes para as cámaras fixas. Permite movementos horizontais e verticais 

da cámara gracias á articulación da súa parte superior.  

- Peseta: soporte formado por unha plataforma na que se sitúa un asento para que o 

operador. Permite realizar panorámicas horizontais de maneira homoxénea.  
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- Travelling: plataforma sobre raís que permite o desprazamento das cámaras. O termo 

tamén designa ao movemento que se pode realizar, sendo este de avance, retroceso, 

lateral, circular ou vertical. 

- Camera-car: plataforma para a cámara instalada sobre un automóbil. 

- Cabeza quente: Grúa convencional, coa diferencia de que o manexo da cámara e os 

movementos do soporte realízanse a control remoto. Permite todo tipo de 

movementos.  

- Helicóptero ou dirixible: para tomas aéreas e planos picados. 

- Steady-cam: estabilizador da cámara. Utilízao o operador mediante un arnés que se 

ata ao tronco. 

3.2.2. O equipo humano23. 

Segundo sinala Roger Monzó (2010), o tamaño do equipo humano depende da natureza do 

evento, pero para unha retransmisión deportiva é elevado porque “as funcións a desenvolver 

[...] deben ser levadas a cabo por profesionais dedicados a un único cometido, polo que o seu 

número non se veu reducido” (p. 752).  

Deste xeito, os profesionais involucrados na planificación e realización audiovisual dun 

evento son os seguintes:  

- Realizador: responsable último de plasmar en imaxes e sons os contidos do guión dun 

programa de televisión (tanto a súa capacitación como a súa gravación), integrando e 

conciliando todos os medios técnicos, contidos e demais elementos necesarios para a 

súa realización. Entre as súas funcións está elaborar un guión técnico e establecer os 

planos ou elaborar escaletas, entre outras.  

- Axudante de realización/Director técnico: dependendo da tipoloxía do programa, leva 

a cabo diferentes tarefas. Durante a gravación ou retransmisión, axuda ao realizador 

na ordenación das tomas e a preparación da montaxe. Pode poñerse no lugar no 

realizador en caso de necesidade e supervisar que certas operacións estean listas 

(preselección de tomas de cámaras, avisos de posta a punto, arranque e parada do 

VTR, etc.). 

 
23 Roger, V (2010). Nuevas tecnologías aplicadas a la realización de la información audiovisual y 
retransmisiones deportivas (Tese doutoral). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. 
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- Produtor: as súas funcións están relacionadas coa planificación e xestión dos medios 

necesarios para levar a cabo a retransmisión. As súas tarefas principais son: situar e 

determinar a tipoloxía das unidades móbiles das cámaras e os practicables e 

determinar os sistemas de enlace e tendido de cables necesarios para realizar a 

transmisión. Este traballo lévase a cabo durante a fase de localización á que tamén 

asisten realizador, axudante, xefe técnico da unidade móbil e técnico electrónico dos 

sistemas de enlaces.  

- Mesturador/Mixer/Imaxinador: especialista de operación da mesa de vídeo e efectos 

electrónicos. Prepara o previo das diferentes fontes de imaxe que interveñen 

(cámaras, de reprodutores, efectos especiais, fontes externas, etc.) cos efectos que 

permite a mesa e segundo as ordes directas do realizado, e lles da saída ao programa, 

se o realizador da o visto bo.  

- Rexidor/Director de escena/Floor manager/Stage Manager: responsable da posta en 

escena e de todas as operacións en plató. Encárgase de comprobar que todo está no 

seu sitio no momento xusto. É a persoa de confianza do realizador.  

- Operador de VTR: pon a punto e controla as fontes de vídeo a utilizar no programa, 

localizando e iniciando os fragmentos a utilizar. Tamén corrixe e controla os sinais 

de son e vídeo tanto para a súa gravación como a súa reprodución. Encárgase da 

gravación.  

- Operador de tituladora: controla as fontes de titulación e apoio infográfico, transcribe 

os rótulos que van ser empregados no programa e o ten todo listo para que o 

mesturador o meta.  

- Operador de cámara: controla a cámara (posición, encadre, foco e zoom) e os seus 

accesorios durante a gravación. Traballa ás ordes directas do realizador, con quen está 

en constante intercomunicación.  

- Xefe técnico da unidade móbil: responsable do mantemento do equipo técnico da 

unidade móbil. Recae sobre el a responsabilidade de que o sinal realizado chega ao 

CPP cos niveles de calidade esixidos.  

- Técnicos electrónicos e sistemas de enlaces: con independencia da modalidade 

empregada para a transmisión do sinal dende a unidade móbil (enlace por microondas, 



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

46 

 

fibra óptica, satélite), os técnicos electrónicos de sistemas de enlaces prepararán o 

equipo necesario para levala a cabo.  

- Auxiliar de explotación: as tarefas asignadas a este tipo de profesionais son 

numerosas e diversas. Aínda así, o seu traballo pode resumirse en: subministro de 

cables para conectar cámaras á unidade móbil, montaxe de cámaras e micrófonos 

sobre os seus respectivos soportes, conexión dos dispositivos que interveñen na 

retransmisión e apoiar á montaxe dos equipos de transmisión. Na retransmisión asiste 

ao operador de cámara e encárgase de cambiar calquera dispositivo que poida 

estragarse.  

- Narrador/comentarista: trátase dun xornalista especializado no deporte -neste caso, 

fútbol- retransmitido. Ten o traballo de narrar o acontecido no terreo de xogo. Pode 

estar acompañado dun experto que cumprimente a información aportada por el, o 

comentarista como tal.  

- Periodista a pé de campo: a tarefa designada para esta figura profesional é a de 

entrevistar aos protagonistas do acontecemento deportivo antes do inicio do encontro 

e ao final do mesmo. O obxectivo é recoller impresións dos deportistas, adestradores 

e demais participantes da xornada.  

3.2.3. Localizacións 

As localizacións son, para de la Mota (1988), “os desprazamentos a lugares e ambientes fóra 

dos estudios nos que se teñen que filmar as distintas escenas dunha película ou dun programa 

de televisión. Poden ser tanto exteriores como interiores” (p. 73) 24.  

O estudo do lugar de onde van acontecer os feitos é fundamental para realizar unha boa 

retransmisión. Esta análise do lugar débese ao descoñecemento da existencia ou non de 

comodidades para realizar o traballo nun determinado sitio. Cómpre vixiar, por tanto, todos 

os detalles que poidan facer da retransmisión un éxito ou un fracaso.  

Algúns elementos a ter en conta do lugar dende o que se fará a retransmisión, sinala Varela 

Rodríguez (1998), son as tomas de enerxía, as comunicacións telefónicas, a colocación das 

cámaras e a mobilidade das mesmas, a colocación dos postos de comentaristas, as dificultades 

 
24 Oreja, I. H., & de la Mota Oreja, I. H. (1988). Diccionario de la comunicación. Madrid, España. Paraninfo. 
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de aparcamento para as unidades, etc. En xeral, é necesario prever todas estas posibles 

necesidades para que a transmisión se desenrole con facilidade.  

Así, o asunto referente ás dificultades que existentes nas localizacións dos estadios galegos 

será un tema principal tratado na parte da investigación aplicada aos datos e entrevistas 

recadadas. E é que nas localizacións é preciso descubrir todos os posibles obstáculos e 

vantaxes do escenario da transmisión.  

Segundo a Produción de Deportes da Televisión de Galicia, para retransmitir un evento 

deportivo é necesario:  

- Ter os dereitos de imaxe 

- Facer a localización correspondente 

- Colocar e alimentar a unidade móbil 

- Xestionar os horarios das convocatorias 

- Desprazar ao persoal, tendo en conta os custos das dietas e demais gastos posibles 

- Dispor dunha infraestrutura na rede de enlaces para a recepción da sinal e a cantidade 

e lonxitude dos cables necesarios para as cámaras e o son25.  

 

3.2.4. A planificación. 

Estes aspectos son importantes, sinalan dende o departamento correspondente da Televisión 

de Galicia, pero poden existir diferentes niveis de dificultade segundo a retransmisión se 

realice ao aire libre ou nun espazo cuberto ou en escenarios de pequena ou gran superficie, 

entre outros posibles obstáculos. Cando xa se dispón dos dereitos de imaxe e da localización, 

procédese á planificación da produción. Esta implica o seguinte:  

- Solicitude dos permisos pertinentes, como, por exemplo, o de aparcamento da 

unidade móbil se é nun espazo urbano.  

- Apertura do estadio á hora necesaria. 

- Calquera tipo de permiso que para establecer a infraestrutura básica da retransmisión.  

 
25 Información cedida, no seu momento, polo Departamento de Coordinación da Produción de Deportes da 
Televisión de Galicia para a tese Las audiencias de las retransmisiones deportivas y programas de deportes en 
la Televisión de Galicia desde 1990 hasta 1996. 
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Posteriormente a completar estes primeiros pasos, inícianse os traballos para que, ao chegar 

ao lugar do evento, xa estean solucionados e solicitados estes requisitos:  

- Convocatoria de persoal, horarios de traballo e transporte.  

- Gastos de manutención.  

- Medios tecnolóxicos precisos para a retransmisión e o seu desprazamento.  

- Contratación de persoal de protección para a unidade móbil e o resto do equipo 

tecnolóxico.  

- Solicitude de acreditacións do persoal ante o organizador.  

- Calquera alugueiro preciso, previsto ou non.  

Unha vez realizadas estas xestións e chegado o día da convocatoria, procédese á montaxe 

da unidade móbil nos termos establecidos. O produtor, chegado o momento, debe 

comprobar que todas as necesidades previstas estean cubertas e que, en coordinación cos 

responsables dos medios tecnolóxicos, realización e enlaces se efectúe a montaxe dentro 

das previsións iniciais.  

O produtor é o encargado de controlar que a montaxe estea axustada aos horarios 

previstos tomando nota de todo canto sexa necesario para o correcto funcionamento da 

retransmisión. É responsable, do mesmo xeito, de que todos estean no seu posto e á súa 

hora e de buscar solución a todos os problemas que puideran ir presentándose. Unha vez 

finalice o evento, debe supervisar o desmonte da unidade móbil e de todo o equipamento 

utilizado na retransmisión26. 

3.2.5. Caso práctico dunha retransmisión futbolística. 

O fútbol e o deporte con maior presencia nas grellas de programación das cadeas de televisión 

españolas, xa que constitúen, sen lugar a dúbidas, un elemento de éxito seguro na audiencia. 

Tal e como sinala Antolí Orts (2014), “o seguimento deste deporte en todo o mundo fai que 

todas as grandes cadeas queiran conseguir os seus dereitos de emisión [...] E a pesar de que 

a realización dun partido de fútbol está subordinada en gran medida polo desenvolvemento 

 
26 Información cedida, no seu momento, polo Departamento de Coordinación da Produción de Deportes da 
Televisión de Galicia para a tese Las audiencias de las retransmisiones deportivas y programas de deportes en 
la Televisión de Galicia desde 1990 hasta 1996. 
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do xogo e polo número de cámaras empregadas, todas as retransmisións futbolísticas posúen 

unha mesma estrutura narrativa” (p. 29).  

O fútbol álzase como unha modalidade deportiva de pista de rivalidade directa, asegura o 

autor, para quen a marcada competitividade entre os equipos enfrontados condiciona o tipo 

de realización audiovisual que debe transmitir ao espectador a rivalidade presente no terreo 

de xogo.  

O número de cámaras nunha cobertura convencional dun partido de fútbol sitúase entre as 

nove e as 15 cámaras. Pero os partidos máis relevantes e importantes chegan a establecer 23 

cámaras para a realización dun partido27.  

3.2.5.1. Análise da realización dun partido de fútbol.  

Os autores Roger Monzó (2010) e Antolí Orts (2014) dividen esta análise da realización dun 

partido de fútbol en dez puntos fundamentais cos seus subapartados, traducidos todos eles ao 

galego28 29:  

1) Preliminares do partido: durante este tempo, subminístrase un plano xeral do estadio 

mediante a cámara master a fin de incorporar o grafismo da presentación do partido 

cos datos identificadores do mesmo -data, xornada, nome do estadio no que se disputa 

o encontro e equipos enfrontados- que se manterá en pantalla ata que os comentaristas 

inicien a súa locución. No instante no que os comentaristas inician o seu relato 

insírese o rótulo que os identifica. Logo, a realización baséase nun plano curto dos 

comentaristas alternados cun plano xeral do ambiente do estadio, da afección, das 

personalidades nas gradas, etc.  

2) Saída dos xogadores: a saída dos equipos ao terreo de xogo cóbrese mediante a 

cámara autónoma -pode ser unha steadycam-, intercalando os seus planos cos 

ofrecidos dende a cámara master e a cámara de curtos. É importante amosar a 

reacción das afeccións no instante da saída dos xogadores. Durante os minutos de 

 
27 Antolí Ortis, A. (2014). Realización Audiovisual de programas de entretemento cultural: o deporte (Traballo 
de Fin de Grao). Universidade Politécnica de Valencia, Gandía (Valencia). 
28 Roger, V (2010). Nuevas tecnologías aplicadas a la realización de la información audiovisual y 
retransmisiones deportivas (Tese doutoral). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. 
29 Antolí Ortis, A. (2014). Realización Audiovisual de programas de entretemento cultural: o deporte (Traballo 
de Fin de Grao). Universidade Politécnica de Valencia, Gandía (Valencia). 
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quecemento previo, soe realizarse un seguimento dos protagonistas destacados de 

cada equipo. 

3) Sorteo: no sorteo de campo, de novo, a cámara autónoma é a encargada de brindar as 

imaxes correspondentes. O primeiro plano de árbitro lanzando a moeda ao aire pode 

aproveitarse para inserir o rótulo correspondente que identifique ao colexiado 

responsable de conducir o encontro.  

4) Saque inicial: nesta parte do evento, a secuencia que se sucede integra os planos 

curtos do árbitro, do balón no punto central do terreo de xogo e dos xogadores 

encargados de realizar o saque inicial. Neste instante insírese o marcador grande 

como identificadores do partido que, transcorridos sete segundos, se transforma no 

marcador pequeno situado na parte alta da pantalla e que non desaparece ata o final 

da primeira parte. A segunda parte do encontro ten o mesmo tratamento.  

5) Faltas, tarxetas e expulsións: tras producirse unha acción de falta, a realización 

céntrase nos protagonistas da mesma. Deste xeito, sucédense os planos curtos do 

xogador atacante e do xogador defensor, así como o árbitro se a gravidade da acción 

require da súa intervención sancionadora.  

Non convén reiterar sistematicamente as accións de falta, aínda que se é moi notoria 

optarase por introducir unha única repetición para, despois, ofrecer, de novo, un plano 

curto do xogador que a provocou. Se o árbitro considera que a falta é merecedora de 

cartón amarelo, débese amosar un plano curto do xogador amoestado e do árbitro coa 

tarxeta na man.  

Nestes casos, introducirase unha repetición da xogada polémica. O xogo en vivo 

retomarase cun plano curto do xogador reprobado sobre o que se inserirá o 

correspondente rótulo identificador e o símbolo amarelo ou vermello que informa do 

cartón amosado.  

6) Penalti: soe mostrarse mediante un plano xeral da cámara master. A realización debe 

ofrecer planos curtos dos xogadores implicados na acción e brindar as repeticións 

necesarias dende diversos puntos de vista e co efecto moviola -dous ou tres-, para 

determinar se, obxectivamente, se produciu. Despois de entregar a secuencia de 

repeticións, procédese a ofrecer planos curtos do xogador responsable de executar a 

pena máxima. Tras materializar o tiro a porta no plano xeral, é obrigatorio amosar ao 
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xogador que realizou o lanzamento -con independencia de que anotase ou non-. Pola 

súa parte, se o arqueiro logra deter o balón tamén pode ofrecerse un plano curto da 

súa reacción. O lanzamento do penalti, por último, require tamén da súa 

correspondente repetición, dúas como máximo.  

7) Gol: o gol é o momento culminante dun partido de fútbol. É conveniente seleccionar 

a cámara master, xa que o plano xeral que aporta permite dispor de un punto de vista 

privilexiado da acción. Unha vez que o gol se produciu, é necesario mostrar aos 

xogadores que interviñeron decisivamente na súa consecución. A reacción do autor 

do gol, a alegría dos seus compañeiros e a contrariedade dos contrarios deben ser 

plasmadas a través de diversos planos curtos. Tamén son susceptibles de ser incluídos 

planos das gradas e do equipo no banco.  

8) Cambios: entrégase un plano curto do xogador que vai saír ao terreo de xogo. Deste 

modo, establécese unha referencia visual para que o operador de grafismo elabore o 

rótulo pertinente. A realización da substitución ten lugar mediante a cámara de curtos 

-situada xunto á cámara master- ou as cámaras situadas a pé de campo e a cámara 

autónoma.  

9) Descanso e final do partido: despois de que o árbitro sinale o final da primeira parte 

do encontro -mediante un plano corto realizando o asubío-, móstrase a retirada dos 

xogadores, colexiados e adestradores ao túnel de vestiarios, primando os planos 

curtos ofrecidos dende as cámaras a pé de campo.  

É entón cando se brinda un plano xeral para inserir o grafismo do resultado acadado 

ata ese momento. Sobre esta imaxe os comentaristas despiden ata a segunda parte do 

encontro. O inicio da segunda parte do partido retómase, de novo, coa narración dos 

comentaristas e un plano xeral do estadio que permita a incorporación das táboas 

gráficas que informan dos seguintes aspectos: resultados da xornada, clasificación 

xeral e estatísticas do partido.  

Cando o árbitro sinale o final do encontro e se mostren os planos da retirada dos 

xogadores, procederase a incluír un plano xeral do estadio para incorporar os 

seguintes elementos gráficos: resultado final do partido, resultado da xornada, 

clasificación xeral e estatísticas do partido.  

10)  Repeticións: existen unha serie de criterios que deben respectarse:  
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a) Como norma xeral, debe primar o xogo en directo fronte ás repeticións. 

b) Non deben lanzarse repeticións mentres o balón estea en xogo, aínda que, en 

ocasións, é posible antepor unha repetición considerada como importante.  

c) As repeticións dende as cámaras de planos curtos e a pé de campo teñen 

prioridade pola maior espectacularidade que ofrecen.  

d) Nas repeticións de accións polémicas -agresións, penaltis, foras de xogo- 

emprégase o recurso moviola. É dicir, ofrécese unha parte puntual da acción 

cambiando a súa velocidade -adiante a atrás- varias veces. 

e) Dependendo da importancia da acción, é posible incluír unha ou varias 

repeticións. Por exemplo, unha xogada que termina en gol pode ser reiterada ata 

tres veces dende diferentes ángulos de visión.  

f) A transición que se emprega para saltar do xogo directo ás repeticións e viceversa 

é a cortina.  

g) Durante o lanzamento da secuencia de repeticións non debe incluírse ningún tipo 

de información gráfica. 

3.2.5.2. Cobertura dun partido de fútbol con 23 cámaras. 

Na súa publicación, Roger Monzó (2010) expón o seguinte exemplo do que podería ser unha 

retransmisión dun partido de fútbol dunha liga profesional de España -LaLiga SmartBank ou 

LaLiga Santander: a segunda e primeira categorías do fútbol español-, con ata 23 cámaras 

dispostas en diferentes lugares do campo30.  

Apórtase tamén un plano de cámaras tipo que, máis adiante, servirá para como contraste coa 

realidade dunha cadea autonómica retransmitido partidos de categorías non completamente 

profesionais ou incluso amateurs, como son  a Segunda División B e a Terceira División, nas 

que se especializa a Televisión de Galicia. E é que a cadea galega utiliza un máximo de catro 

cámaras para as súas emisións. 

 

 

 
30 Roger, V (2010). Nuevas tecnologías aplicadas a la realización de la información audiovisual y 
retransmisiones deportivas (Tese doutoral). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. 
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Planta de 23 cámaras nunha retransmisión deportiva31:  

 

- Cámara 1 (master): situada na parte central do campo e en posición elevada, entre os 

30º e os 45º de altura con respecto ao círculo central do terreo de xogo e aliñada coa 

divisoria do campo. Ofrece planos xerais do terreo de xogo que permiten seguir con 

claridade o desenvolvemento e as accións dos xogadores. No transcurso do encontro, 

o sinal que brinda debe estar continuamente gravándose para, se unha acción non se 

pode emitir en directo, se faga despois por medio dunha repetición desta cámara.  

- Cámara 2: está situada xunto á cámara 1 e ocúpase dos planos curtos. Caneos, 

disputas polo balón ou subidas por banda son algunhas das accións que está encargada 

 
31 Varela Rodríguez, A. P. (1998). Las audiencias de las retransmisiones deportivas y programas de deportes 
en la Televisión de Galicia desde 1990 hasta 1996 (Tese doutoral). Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela. 
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de captar con maior detalle. As súas imaxes soen ofrecerse a modo de repeticións coa 

velocidade baixada.  

- Cámaras 3 e 4: tamén en posición elevada. Aliñadas coas súas respectivas zonas da 

área. Son as cámaras de fóra de xogo. Captan aquelas accións nas que se poida 

producir un fóra de xogo, polo que o seu correcto encadre é fundamental. Non se 

seleccionan durante o xogo en vivo, só en repeticións.  

- Cámaras 5 e 6: a pé de campo, nas bandas. Amosan planos curtos dos pases que se 

producen nesa zona e os desprazamentos de balón, sempre e cando exista unha 

xogada de gol. O travelling sitúase na cámara que se sitúa na parte esquerda do campo 

para non interferir no traballo desenvolto polo xuíz de liña da banda dereita. Polo 

tanto, na parte dereita soe instalarse a plataforma xiratoria -peseta- para paliar a 

escaseza de espazo e evitar molestias ao xuíz de liña.  

- Cámara 7: cámara autónoma, situada a pé de campo na zona central, pode instalarse 

sobre trípode ou utilizase como cámara ao ombreiro. Durante os momentos previos 

ao encontro, esta cámara brinda a saída dos xogadores e do persoal do banco, así 

como o sorteo de campo preliminar ao partido tamén é potestade súa. Durante o 

desenvolvemento do encontro está dedicada a cubrir as reaccións dos adestradores e 

dos xogadores situados no banco.  

- Cámaras 8 e 9: nos fondos do estadio, en posición elevada sobre plataformas 

practicables. Captan imaxes como accións de lanzamento directo á portería -

especialmente se son a balón parado-, tales como as faltas e os penaltis.  

- Cámara 10: Atópase a pé de campo sobre unha polecam detrás da portería dereita. O 

reducido perfil da cabeza permite novos ángulos difíciles de conseguir de calquera 

outra forma.  

- Cámara 11: na portería oposta á cámara 10, sobre unha grúa e situada a pé de campo 

detrás da portería esquerda. Ofrece planos curtos das accións que se xeran cerca da 

súa área e dos seus protagonistas. O seu cometido é brindar imaxes espectaculares 

das xogadas que se desenvolven preto da portería para incluílas nas repeticións. En 

directo, amosarán os lanzamentos a balón parado, como os penaltis e os saques de 

esquina.  
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-  Cámara 12: sitúase a unha altura superior á master, normalmente na parte máis alta 

do estadio, con tiro diagonal do campo. Denominada como beauty shot, pois a súa 

función é brindar grandes planos xerais de gran calidade estética que sirvan de 

transición entre o primeiro e o segundo tempos do partido.  

- Cámaras 13 e 14: pequenas cámaras situadas a ras de céspede ou en posición elevada 

dentro das porterías, aínda que o seu reducido tamaño permite situalas nos lugares 

máis recónditos do estadio. Brindan planos do balón entrando na portería.  

- Cámaras 15, 16, 17 e 18: instálanse a pé de campo nas posicións de portería ou das 

pesetas. Son cámaras que permiten gravar a cámara lenta, realizando mellores 

seguimentos das xogadas e dos xogadores, creando así as repeticións máis 

espectaculares do partido.  

- Cámaras 19 e 20: a función destas cámaras é de seguimento -como se fora un 

travelling- tanto no xogo como a balón parado. Antes de comezar o partido 

empréganse para cubrir a saída dos xogadores, quecemento e presentacións do 

bancos, adestradores e o sorteo cos capitáns e o árbitro.  

- Cámara 21: a beauty shot exterior trátase dunha cámara de localización do estadio. 

Podémola colocar en posición elevada no estadio ou a pé de rúa. Soe utilizase para 

entregar un plano de presentación do encontro.  

- Cámara 22: a omnicam (sistema de travelling sobre monorraíl). A súa operación 

realízase por control remoto e admite velocidades de acción que posibilitan o 

seguimento do xogo en vivo. Ofrécese a opción de traballar nas bandas e continuar o 

movemento cara á portería despois do córner.  

- Cámara 23: tamén chamada cablecam. A cámara volante entrega espectaculares 

planos cenitais que permiten o seguimento do xogo en vivo e o seu uso confire un 

gran prestixio á realización. 
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3.3. Segunda División B e Terceira División: funcionamento e bases da 

competición32.  

3.3.1. O Campionato Nacional de Liga de Segunda División B.  

Neste campionato participan un total de 80 clubs, distribuídos en catro grupos de vinte cada 

un. A competición desenvólvese en dúas fases: a primeira corresponde á liga regular e a 

segunda abarca a Fase de Ascenso a Segunda División. Ademais, disputan o Torneo de 

Permanencia os catro equipos clasificados no posto 16º de cada grupo ao remate da xornada 

38.  

A Primeira Fase, ou Liga Regular, configúrase nun total de 38 xornadas nas que os clubs 

participantes enfróntanse a dobre volta mediante o sistema de puntos. A clasificación final 

establécese con arranxo aos puntos obtidos por cada un dos clubs implicados, a razón de tres 

puntos por partido gañado, un por empatado e cero por perdido.  

A Fase de Ascenso a Segunda División desenvólvese mediante o sistema de eliminación 

directa conforme ao artigo 202 do Regulamento Xeral da Real Federación Española de 

Fútbol. Cada eliminatoria xógase a dous partidos. Así, participan os equipos clasificados nos 

postos 1º, 2º, 3º e 4º na liga regular de cada un dos grupos e consta de tres eliminatorias nas 

que os encontros se determinan mediante un sorteo.  

Na primeira eliminatoria desta promoción de ascenso, enfróntanse ente eles, por unha parte, 

os primeiros clasificados, e por outra, os segundos, terceiros e cuartos. Os primeiros 

emparéllanse mediante un sorteo puro, disputando a denominada ‘eliminatoria de campións’. 

Ascenden a Segunda División os que resulten gañadores de cada eliminatoria. Ademais, os 

gañadores xogan entre eles unha final que se disputa a dobre partido para, así, dilucidar o 

Campión de Segunda División B. Os equipos que non superen esta eliminatoria exclusiva 

dos campións incorpóranse á segunda eliminatoria do resto de clasificados.  

Os equipos clasificados en segunda posición enfróntanse contra os equipos clasificados no 

cuarto posto, pero non poden ser xuntados co que ocupou a cuarta posición do seu grupo de 

orixe. Disputan o primeiro partido como visitante e segundo como local.  

 
32 Medio oficial de la Real Federación Española de Fútbol. (2020). Recuperado o 23 de abril de 2020 do 
documento Bases de Competiciones de Ámbito Nacional, de https://www.rfef.es 
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Os equipos clasificados en terceira posición enfróntanse entre eles a sorteo puro. A orde dos 

campos determínaa a orde de extracción das bolas no sorteo. Disputa como local o primeiro 

partido da eliminatoria o que saia en primeiro lugar.  

Os equipos clasificados en cuarta posición enfróntanse contra os equipos clasificados en 

segunda posición, pero, como se dixo previamente, non poden xogar contra o segundo 

clasificado do seu propio grupo. Disputan o primeiro partido como local e o segundo como 

visitante.  

Na segunda eliminatoria participan os clubs campións que non superaron a primeira 

eliminatoria contra outro campión e os seis vencedores da primeira ronda dos non campións. 

De novo, xogan a dobre partido e son emparellados de forma que, en función da clasificación 

final da primeira fase, compitan entre si os que ocuparon un mellor posto cos que o ocuparon 

peor. Trátase de evitar, deste xeito, que se atopen os que estaban adscritos a un mesmo grupo.  

Se na eliminatoria interveñen dous equipos que ocuparon postos distintos, o primeiro deles 

xógase nas instalacións deportivas do situado en lugar inferior durante a liga regular. E se 

tiveron acadado a mesma posición á finalización das 38 xornadas, a orde dos campos será o 

mesmo que o da extracción das bolas. Os catro vencedores desta segunda eliminatoria 

disputan a terceira eliminatoria.  

E nesta terceira e última eliminatoria, de novo a dobre partido, os equipos son emparellados 

mediante o mesmo criterio que se dispuxo para a segunda eliminatoria. Os dous clubs 

vencedores da eliminatoria acadan o ascenso a Segunda División, sempre e cando cumpran 

os requisitos de carácter económico e social establecidos pola Liga Nacional de Fútbol 

Profesional para a súa integración nesta.  

O Torneo de Permanencia enfronta aos equipos clasificados no posto 16º de cada un dos 

grupos e consta dunha eliminatoria na que os encontros se determinan a sorteo puro, 

determinándose a orde dos campos segundo a orde de extracción das bolas. Así, disputa o 

primeiro partido como local o equipo que saia en primeiro lugar. 

Os que resultan vencedores destas eliminatorias obteñen o dereito a permanecer unha 

temporada máis no Campionato Nacional de Liga de Segunda División B. Os dous que 
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perden baixan a Terceira División. Tamén o fan, claro, todos os equipos que quedaron nos 

postos 17º, 18º, 19º e 20º de cada un dos catro grupos.  

3.3.2. O Campionato Nacional de Liga de Terceira División.  

A competición desenvólvese en dúas fases. A primeira corresponde á liga regular e segunda 

abarca a Fase de Ascenso a Segunda División B.  

A Primeira Fase ou Liga Regular desenvólvese nos 18 grupos que compoñen o total da 

categoría, xeralmente coincidentes territorialmente coas Comunidades Autónomas de 

España. Configúrase nun total de 38 xornadas nas que os clubs participantes enfróntanse a 

dobre volta mediante o sistema de puntos. A clasificación final establécese con arranxo aos 

puntos obtidos por cada un dos clubs implicados, a razón de tres puntos por partido gañado, 

un por empatado e cero por perdido.  

A Segunda Fase ou Fase de Ascenso desenvólvese mediante o sistema de eliminación directa, 

xogándose cada unha das tres eliminatorias que a compoñen a dobre partido. Participan os 

equipos clasificados nos postos primeiro, segundo, terceiro e cuarto na liga regular de cada 

un dos grupos. Os emparellamentos dos equipos determínanse mediante sorteo.  

Na primeira eliminatoria desta promoción de ascenso, enfróntanse ente eles, por unha parte, 

os primeiros clasificados, e por outra, os segundos, terceiros e cuartos. Os primeiros 

emparéllanse mediante un sorteo puro, disputando a denominada ‘eliminatoria de campións’. 

Ascenden a Segunda División B os que resulten gañadores de cada eliminatoria. Os equipos 

que non superen esta eliminatoria exclusiva dos campións incorpóranse á segunda 

eliminatoria do resto de clasificados.  

Os equipos clasificados en segunda posición enfróntanse contra os equipos clasificados no 

cuarto posto, pero non poden ser xuntados co que ocupou a cuarta posición do seu grupo de 

orixe. Disputan o primeiro partido como visitante e segundo como local.  

Os equipos clasificados en terceira posición enfróntanse entre eles a sorteo puro. A orde dos 

campos determínaa a orde de extracción das bolas no sorteo. Disputa como local o primeiro 

partido da eliminatoria o que saia en primeiro lugar.  
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Os equipos clasificados en cuarta posición enfróntanse contra os equipos clasificados en 

segunda posición, pero, como se dixo previamente, non poden xogar contra o segundo 

clasificado do seu propio grupo. Disputan o primeiro partido como local e o segundo como 

visitante.  

Na segunda eliminatoria participan os nove clubs campións que non superaron a primeira 

eliminatoria contra outro campión e os 27 vencedores da primeira ronda dos non campións. 

De novo, xogan a dobre partido e son emparellados de forma que, en función da clasificación 

final da primeira fase, compitan entre si os que ocuparon un mellor posto cos que o ocuparon 

peor. Trátase de evitar, deste xeito, que se atopen os que estaban adscritos a un mesmo grupo.  

Se na eliminatoria interveñen dous equipos que ocuparon postos distintos, o primeiro deles 

xógase nas instalacións deportivas do situado en lugar inferior durante a liga regular. E se 

tiveron acadado a mesma posición á finalización das 38 xornadas, a orde dos campos será o 

mesmo que o da extracción das bolas. Os 18 vencedores desta segunda eliminatoria disputan 

a terceira eliminatoria.  

E nesta terceira e última eliminatoria, de novo a dobre partido, os equipos son emparellados 

mediante o mesmo criterio que se dispuxo para a segunda eliminatoria. Os nove clubs 

vencedores da eliminatoria acadan o ascenso a Segunda División B, xunto cos nove 

vencedores das eliminatorias de campións. 

No caso dos descensos, os criterios son distintos para cada grupo. En Galicia, o Grupo I, 

perden a categoría e baixan á primeira das categorías territoriais os clubs que, á conclusión 

da primeira fase da competición, ocupen os postos 17º, 18º, 19º e 20º de cada grupo. É posible 

que existan arrastres en caso de descenso de equipos galegos dende a Segunda División B.  
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CAPÍTULO 4: INVESTIGACIÓN APLICADA E 

RESULTADOS 
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4. Investigación aplicada e resultados. 

Logo de ter rematado o marco teórico, neste capítulo dáse paso á publicación e redacción dos 

resultados obtidos na investigación aplicada. A través dun contacto directo coa Televisión de 

Galicia, obtivéronse, en primeiro lugar, os datos de audiencias de En Xogo durante os últimos 

dez anos.  

A partir de eles, e utilizándoos coma base na que sustentar a investigación, realizáronse as 

entrevistas pertinentes para obter o resto dos resultados. As hipóteses e preguntas de 

investigación respóndense no capítulo que está a continuación deste.  

4.1. O fútbol modesto galego na TVG: descrición do produto. 

Logo da finalización do marco teórico, cómpre comezar a investigación aplicada dun xeito 

completamente conectado con todo o exposto anteriormente. No presente punto 4.1. 

descríbense e defínense detidamente que son En Xogo e A Liga das Cidades. Combínanse no 

texto tanto os conceptos explicados previamente coas versións propias das fontes de primeira 

man consultadas para a realización deste Traballo de Fin de Grao.  

4.1.1. Os comezos do fútbol galego na Televisión de Galicia. 

O 24 de xullo de 1985 é a data oficial de inicio das emisións na Televisión de Galicia. 

Anteriormente, durante todo ese ano, o grupo fundador de xornalistas da cadea de televisión 

galega recibira todo tipo de cursos acelerados para adaptarse a traballar no formato televisivo. 

Todos eles proviñan de emisoras de radios e xornais. Nunha reunión de planificación 

determinada, os formadores, pertencentes a Televisión Española, acordaron cos que ían ser 

redactores na nova televisión a creación dun programa específico de deportes. E Ovidio 

González, que posteriormente foi o primeiro presentador de En Xogo, foi o que ideou o nome: 

“Eu traballara en Ondas Galicia, onde había un proxecto que se chamaba 

Galicia en juego, así que fixen unha tradución. Finalmente, foi o nome que quedou. A 

idea gustou e nunca se cambiou. Durante unha etapa, era o nome dun programa deportivo 

no que se falaba non só de fútbol, senón de moitos outros deportes. Ata de traíñas” (Ovidio 

González, comunicación interpersoal, 23 de maio de 2020).  
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Naquela época non existía como tal un director do programa En Xogo. A redacción de 

deportes formábana o xefe de deportes, Xosé Luís Muñoz, xunto con Manuel Pampín, Xosé 

Durán e o propio Ovidio González. Todos eles, por tanto, dividíanse o traballo sen ter 

necesariamente unhas tarefas fixas asignadas.  

En Xogo emitiuse por primeira vez o domingo 1 de setembro de 1985 cun amplo reportaxe 

do partido entre a Real Sociedade e o Celta disputado o día anterior no campo donostiarra. O 

programa orixinal, ademais do fútbol, incluía moitos máis deportes como voleibol, hockey, 

traíñas ou baloncesto. E iso, sumado ó escaso número de cámaras das que dispuña a 

Televisión de Galicia naquel momento, facía moi complicada unha cobertura como a actual 

de partidos de Segunda División B e Terceira División.  

Aínda así, e como En Xogo emitíase cada luns, xoves e domingo, o programa do luns estaba 

dedicado principalmente a tratar a actualidade da terceira e a cuarta categorías do fútbol 

español. Isto debido a que a maioría das cintas dos partidos galegos, sobre todo os que se 

xogaban fóra de Galicia, non chegaban á redacción da Televisión de Galicia ata varias horas 

despois da súa finalización.  

Eran tempos nos que o Deportivo da Coruña estaba en Segunda División e a Segunda 

División B formábana tan só dous grupos, o que obrigaba aos equipos galegos a ir xogar 

partidos fóra da casa a Comunidades Autónomas tan afastadas como Aragón e Cataluña. 

Terceira División era a que menos atención recibía, precisamente, por esa escaseza de 

material que impedía ter imaxes dos partidos -cubríanse entre dous e tres partidos cada 

xornada-. É por todo isto que ese programa do primeiro día da semana estaba dedicado case 

integramente aos equipos galegos destas tres categorías.  

Esta estrutura da programación durou aproximadamente dous anos. Para 1987, o programa 

do luns xa se eliminara e os seus contidos foran incluídos no do domingo. Durante a década 

de 1990, En Xogo mantívose como un programa de resumo da xornada deportiva. Xa no 

século XXI, sen os dereitos de emisión de partidos de Primeira División, pasou por unha 

etapa na que se converteu nun programa que informaba da xornada en directo.  

Por outra parte, as retransmisións en directo e de xeito regular de partidos de Segunda 

División B non chegou ata moito máis tarde. Pero xa no ano 1985, a Televisión de Galicia 
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emitiu un partido entre o Lalín e o Hospitalet e outro entre o Arousa e o Pontevedra. Foron 

as dúas primeiras retransmisións deportivas de encontros da categoría de bronce do fútbol 

español.  

4.1.2. Que é hoxe o programa En Xogo?  

O programa En Xogo, dende a súa creación, foi experimentando numerosos cambios que o 

foron redefinindo unha e outra vez en cada unha desas etapas. No período estudado para este 

Traballo de Fin de Grao, o que vai dende 2015 ata 2020, En Xogo foi un programa que 

combina, no seu concepto, diferentes tipoloxías das expostas no marco teórico.  

O programa, actualmente, conta con dúas emisións, de sábado e domingo, pero é a segunda 

delas a que verdadeiramente está completa e reflexa o traballo que a Televisión de Galicia 

realiza a prol do fútbol modesto desta Comunidade Autónoma. É por isto que a maioría das 

mencións a el realizadas neste escrito refírense á emisión dos domingos pola noite, logo da 

finalización da xornada nas categorías de Segunda División B e Terceira División.  

Emitido a partir, aproximadamente, das 22:30 horas, En Xogo, en palabras de Roberto Prado 

(comunicación interpersoal, 27 de abril de 2020), director e editor do mesmo, “é un resumo 

de toda a xornada futbolística. O guión confeccionado inclúe todo o fútbol español dende 

Primeira División a Terceira División, ademais de, tamén, dar cabida ao fútbol feminino e ao 

internacional. Tamén hai espazo para as redes sociais”. 

En Xogo, ollando as características das diferentes tipoloxías de programas deportivos 

expostas no anterior capítulo, non é de ningún xeito un espazo de retransmisións deportivas 

nin en directo nin en diferido. Pero tampouco é puramente un magazine nin un programa 

informativo diario, senón que combina características de ambos conceptos.  

Por unha parte, e na súa relación co xénero magazine, ao que se aproxima principalmente, o 

programa comeza xusto despois da finalización dos partidos de fútbol disputados no día ou 

nos últimos minutos destes. E serve, dalgún xeito, para sacar un maior rendemento aos 

dereitos de emisión dos que dispón a cadea galega máis alá do que se pode obter utilizando 

os resumos nos informativos do mediodía e da noite.  

O programa baséase, tal e como sinalou o director do mesmo, na emisión dos resumos da 

xornada. É neste sentido onde se podería parecer a un informativo diario, se non fose, claro, 
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pola alta carga de debate e interpretación por parte das persoas que aparecen ante as cámaras. 

E é que En Xogo, durante o período estudado, fórmano unha mesa de seis persoas que 

desenvolven diferentes cargos: Óscar Benito como presentador; José Luís Mosquera, Luís 

Timiraos, Rocío Candal e Gustavo Varela -só para Segunda División B e Terceira División- 

como colaboradores e analistas fixos; Lorena Posse, que se encarga de dar entrada ás redes 

sociais e funcionar como nexo co público; e un convidado. 

Roberto Prado accedeu ao posto de director e editor deste programa en agosto de 2014, para 

o comezo da temporada futbolística 2014/2015. Este Traballo de Fin de Grao trata de 

describir e analizar o traballo da Televisión de Galicia co fútbol modesto galego durante o 

último lustro.  

É por iso que que as declaracións de Prado, principal responsable desta área durante, 

precisamente, estes últimos máis de cinco anos, resultan fundamentais para entender o que 

hoxe é En Xogo e como mudou nos últimos tempos. Para el, que se ocupa principalmente de 

todo o referente aos contidos do programa, a aparición das redes sociais resulta fundamental 

para entender, hoxe en día, o funcionamento do programa:  

“Antes, En Xogo era un programa dunha soa dirección. Nós ofreciamos un 

produto e os espectadores recibíano. Sen embargo, agora, e especialmente a través das 

redes sociais, especificamente de Twitter, que é a que máis manexamos, damos cabida ás 

opinións da xente que nos ve. Recollemos as súas visións do que foi a xornada metendo 

enquisas e votacións, como a do mellor gol galego da fin de semana, etc. Baixo o meu 

punto de vista, ese é principal cambio que experimentou o programa nos últimos tempos. 

En definitiva, fíxose máis interactivo. De feito, houbo seccións coas que comezamos e 

que decidimos interromper porque viamos que non funcionaban ben. Tamén tivemos 

varias etapas no programa en función de se tiñamos os dereitos de emisión de resumos de 

Primeira e Segunda División ou non” (Roberto Prado, comunicación interpersoal, 27 de 

abril de 2020).  

É e que, dende a temporada 2015/2016 ata mediados da temporada 2017/2018, a Televisión 

de Galicia non posuíu os dereitos para emitir resumos de Primeira División e Segunda 

División que durasen máis dun minuto e medio. E ese feito, desencadeou algúns dos cambios 

que deron lugar o En Xogo tal e como se entende hoxe en día e se definiu previamente:  
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“Durante esta etapa, tamén introducimos colaboradores no plató. Antes, non 

había ningún, ou, como moito, un. Metemos tamén convidados de xeito periódico, porque 

antes era algo case anecdótico. Esta última novidade introducímola cando non tiñamos os 

dereitos para emitir máis que un resumo de algo máis dun minuto dos partidos do fútbol 

profesional. Ao ter un convidado, podíase dialogar máis. Agora volvemos a ter resumos e 

mantemos a presenza dos convidados, e, aínda que ás veces non é doado, tratamos de non 

excedernos do tempo estipulado no programa” (Roberto Prado, comunicación 

interpersoal, 27 de abril de 2020).  

Un dos principais trazos que identifica a En Xogo como programa é a presenza continua dun 

convidado na mesa do programa, xa que a interacción con el ao preguntarlle as súas 

impresións da actualidade do fútbol e ao trasladarlle as preguntas que os espectadores lle 

formulan a través das redes sociais axuda a configurar os diferentes bloques que conforman 

o eixo que sobre o que se sustenta o programa.  

A introdución periódica e constante da figura do convidado xurdiu, precisamente, coa perda 

dos dereitos para a emisión de resumos longos das categorías profesionais do fútbol español 

para a temporada 2015/2016. Roberto Prado, como editor e director do programa, é o 

principal encargado de decidir que vai ao programa cada semana.  

Aínda que non existen uns criterios fixos para a selección do convidado, Prado trata de 

diversificar a elección impoñendo diferentes tipos de condicións como, por exemplo, non 

traer de maneira demasiado consecutiva a dous xogadores ou adestradores da mesma 

competición ou do mesmo equipo.  

Outro factor importante é, claro, a dispoñibilidade da persoa implicada para unha data 

concreta na que lle conveña ao programa. Para resolver este problema, tense en conta o 

calendario dos equipos para tratar de levar a xente á que lle resulte máis ou menos cómodo 

por distancia, xa sexa porque esa xornada xogou na casa e pertence a un equipo dunha que 

zona que máis ou menos está preto da central da Televisión de Galicia en San Marcos 

(Santiago de Compostela) ou porque, aínda sendo dun conxunto de máis lonxe, disputou un 

partido fóra da casa nun lugar máis cómodo para asistir á emisión de En Xogo.  
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Por último, é habitual directamente preguntar nos equipos se o adestrador ou algún xogador 

ten especiais ganas de asistir. E de encontrar a alguén moi interesado, a Televisión de Galicia 

cadra con el unha data adecuada. En calquera caso, o desprazamento non é un problema polo 

que teñan que preocuparse, xa que, de non ter posibilidade de desprazarse a San Marcos pola 

súa conta, a cadea pon á súa disposición un transporte -taxi, xeralmente- que o leva e o trae. 

Pero o máis habitual e que o propio convidado vaia só á TVG, xeralmente acompañado polos 

pais, pola parella ou incluso polos fillos de ser o caso.  

A dificultade para atopar invitados atópase especialmente cando se trata de persoas 

vinculadas a clubs de Primeira e Segunda -Celta de Vigo, Deportivo da Coruña e Lugo-. No 

caso dos clubs de Segunda B e Terceira, os principais implicados neste traballo, as 

dificultades son moito menores e son incluso os propios futbolistas e adestradores os que 

solicitan ir a En Xogo poñéndose directamente en contacto con algunha persoa da súa 

confianza e que traballe na Televisión de Galicia.  

Con todas estas variables controladas e asumidas na medida do posible, por tanto, a 

Televisión de Galicia trata de buscar convidados que poidan aportar un interese pola súa 

actualidade individual ou pola do equipo ao que pertencen, sen importar demasiado en cal 

das catro categorías que abarca o programa milite. 

Outra das características principais e representativas de En Xogo é a presenza, ademais da do 

convidado e o presentador, dos colaboradores que analizan a xornada, interpelan ao 

convidado cando fai falta e, en definitiva, van axudando ao desenvolvemento do programa. 

Neste apartado, tamén ocorreron bastantes cambios durante o último lustro con respecto aos 

anos anteriores. Antes da temporada 2014/2015, a última que non entra na análise específica 

deste traballo, dende a dirección do programa decidiron ir incorporando progresivamente a 

colaboradores á mesa, antes incluso de que chegase a figura recorrente do convidado.  

Ata 2014, na mesa do programa estaba só o presentador acompañado por un único analista: 

o adestrador Tito Ramallo -o seu posto ocúpao actualmente Luís Timiraos-. Polo seu evidente 

pasado deportivista, pero sen poñer en dúbida a súa honestidade profesional, decidiuse 

incorporar tamén a outro analista ou colaborador que tivese un pasado máis relacionado con 

un equipo do Sur de Galicia. O escollido foi José Luis Mosquera, que xogara no Celta de 

Vigo durante a súa xuventude.  
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A partir de aí, e coa chegada o ano seguinte do convidado de maneira regular, a dirección de 

En Xogo valorou positivamente os cambios, polo que máis tarde incorporou a dous 

colaboradores máis -Rocío Candal e Gustavo Varela- e coa aparición das redes sociais optou 

por incorporar a unha persoa encargada de darlles cabida e importancia no desenvolvemento 

do formato. Os cambios que poidan ocorrer nos postos, aseguran dende a dirección da cadea, 

responden principalmente a cuestións contractuais da propia empresa.  

Actualmente, e dende o ano 2007, En Xogo emítese a través da segunda canle da Televisión 

de Galicia. Antes, era un programa da primeira canle emitido en prime-time. E sobre a 

decisión de cambialo, o director actual tamén emitiu unha valoración:   

“Foi un cambio principalmente negativo, na miña opinión. En Xogo fora un 

programa de máxima audiencia que ocupaba o prime-time da TVG. Pero xa había uns 

anos que o globo comezara a se afrouxar, polo que a empresa comezou a valorar a 

posibilidade de introducir outro tipo de contidos nesa franxa. Foi unha decisión dura e 

triste, pero asegurou a supervivencia do formato” (Roberto Prado, comunicación 

interpersoal, 27 de abril de 2020).  

Un formato que, para o director, non ten igual no panorama español. E é que ningunha canle 

autonómica da tales espazos ao fútbol xa non só profesional, senón ao de Segunda División 

B e Terceira División:  

“Non hai ningunha outra canle a nivel nacional que lle dea tanta cobertura a 

Segunda División B e Terceira División coma a Televisión de Galicia. Así nolo di moita 

xente de fóra que chega á nosa páxina web para ver partidos dos seus equipos” (Roberto 

Prado, comunicación interpersoal, 27 de abril de 2020). 

4.1.2.1. Estrutura do programa. 

A descrición da estrutura do programa En Xogo levouse a cabo a partir de dous guións do 

programa cedidos pola dirección do propio programa33. O punto principal a valorar é o tempo 

específico que se lle dedica ás categorías das que trata este traballo.  

 
33 Os guións cedidos poden consultarse no apartado Anexos.  
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Antes de comezar pola descrición en si, é importante resaltar que, para a temporada 

2019/2020, á que pertence un dos dous documentos cedidos, houbo un cambio con respecto 

á orde temática dos contidos. Para a presente temporada, parada nos momentos de redacción 

deste traballo pola epidemia do COVID-19, prohibiuse ás cadeas como a Televisión de 

Galicia a emisión de resumos longos de partidos de ligas profesionais antes do remate de 

todos os partidos do día nesas ligas.  

Polo tanto, ao coincidires o horario de inicio do programa cos últimos minutos do último 

encontro de LaLiga Santander, a dirección do En Xogo decidiu cambiar a orde dos temas e 

comezar polo fútbol galego de Segunda División B e Terceira División.  

Deste xeito, a estrutura do programa do 23 de febreiro de 2020 é a seguinte:  

1) Cabeceira do programa. 

2) Presentación do programa: quendas breves de palabra tanto para os colaboradores e 

o presentador como para o convidado, ao que se presenta ante o público.  

3) Introdución do mellor gol galego da xornada. 

4) BLOQUE I (Segunda División B): amósase o cartón cos resultados da xornada en 

Segunda División B e logo vanse emitindo os resumos dos partidos dos equipos 

galegos. En todo momento se escoitan as voces dos colaboradores analizando os 

feitos máis relevantes do partido e da actualidade de cada club. Logo da emisión do 

resumo do partido póñense tamén cortes das declaracións dos adestradores do equipo 

protagonista. Ademais, en caso de pertencer o convidado a algún club desta categoría, 

comézase sempre polo resumo do seu partido desa xornada -neste En Xogo en 

particular, por exemplo, o convidado foi Mateo Míguez, nese momento xogador do 

Coruxo-. E antes de pasar ao seguinte equipo, introdúcese unha breve quenda de 

preguntas -en torno a dous ou tres minutos- que os espectadores deixan nas redes 

sociais para o protagonista en cuestión. Por último, amósase o cartón coa clasificación 

do Grupo I de Segunda División B logo da disputa desa xornada.   

5) BLOQUE II (Terceira División): a estrutura deste bloque é moi similar á do anterior. 

Sen embargo, ao haber aquí moitos máis partidos, non se inclúen, por regra xeral, as 

declaracións dos adestradores. A mecánica, en caso de ter un convidado relacionado 

coa categoría, á mesma. 
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6) BLOQUE III (Primeira División): do mesmo xeito que as categorías non profesionais, 

as profesionais comezan coa colocación do cartón cos resultados para, xusto despois, 

comezar cos equipos galegos -nesta temporada, solo estivo nesta categoría o Celta de 

Vigo-. A análise dos partidos dos equipos galegos é máis longa que as demais e inclúe 

varios cortes de declaracións dos xogadores en zona mixta. Despois, vén o resto de 

partidos da categoría. Por último, amósase os cartón coa clasificación. Tamén hai 

unha quenda de lectura de comentarios relacionados extraídos de Twitter.  

7) BLOQUE IV (Segunda División): a estrutura é exactamente a mesma que no caso de 

Primeira.  

8) BLOQUE V (Fútbol feminino): nesta sección colócase tamén un cartón cos 

resultados da Primeira Iberdrola -primeira categoría do fútbol feminino en España-. 

Só se emite o resumo do partido do Deportivo da Coruña, único equipo galego nesta 

categoría.  

9) BLOQUE VI (Fútbol internacional): neste espazo emítense imaxes de diferentes 

acontecementos do fútbol internacional, como por exemplo goles impresionantes 

arredor do mundo.  

10) Remate: no remate do programa, hai unha última quenda de preguntas para o 

convidado e se lle amosan imaxes do que se considera “o partido da súa vida” para 

que fale da súa carreira e o seu pasado. Tamén se dan os resultados da enquisa do 

mellor gol galego feita a través de Twitter.  

Pola súa parte, a estrutura do programa do 25 de novembro de 2018 é a seguinte:  

1) Cabeceira do programa. 

2) Presentación do programa: quendas breves de palabra tanto para os colaboradores e 

o presentador como para o convidado, ao que se presenta ante o público.  

3) Introdución do mellor gol galego da xornada. 

4) BLOQUE I (Primeira División): A estrutura deste bloque é similar á que presentaba 

o programa anterior. Primeiro dáselle un oco especial ao Celta, coa diferencia de que 

en esta ocasión se repara tamén especialmente nos partidos do Real Madrid e do 

Barcelona. Logo, o resto dos equipos da categoría.  
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5) BLOQUE II (Segunda División): Desenvolvemento igual ao de Primeira División, 

con prioridade para os equipos galegos -Deportivo e Lugo-. 

6) BLOQUE III (Segunda División B): Esta parte do programa desenvólvese de xeito 

exactamente igual que no programa previamente descrito.  

7) BLOQUE IV (Terceira División): Esta parte do programa desenvólvese do xeito 

exactamente igual que no programa anterior.  

8) BLOQUE V (Fútbol internacional): Espazo para emisión de imaxes especialmente 

curiosas do fútbol doutros países. 

9) Remate: Igual que no programa anterior, emítese o partido da vida do convidado, hai 

unha última quenda de preguntas para el, amósanse os resultados da enquisa do mellor 

gol galego. Despídese o programa. 

4.1.2.2. Reparto de tempo para Segunda División B e Terceira División.  

Unha vez descritos os programas, pódese sacar a cifra de canto tempo exclusivo se lle 

dedicou ao fútbol modesto galego no programa en comparación co tempo total do mesmo.  

O primeiro programa, o do 23 de febreiro de 2020, comezou, tal e como indica o guión 

cedido, ás 22:37 e rematou ás 00:11. Por tanto, a duración foi exactamente dunha hora e 44 

minutos. O bloque de Segunda División B comezou exactamente ás 22:44 e rematou ás 

23:01. O de Terceira comezou ás 23:02 e pechou ás 23:09. Desa hora e 44 minutos, o fútbol 

modesto galego desfrutou especificamente de 25 minutos -sen contar variables como que, 

neste programa en concreto, o invitado pertencía a un equipo de Segunda División B, o que 

sempre dá máis tempo a estas categorías fóra dos bloques-. Por contra o bloque de Primeira 

División recibiu exactamente 26 minutos -das 23:10 ás 23:36- e o de Segunda División un 

total de 17 -de 23:37 a 23:54-. Entre as dúas categorías profesionais sumaron 43 minutos de 

dedicación específica.  

Resumo da composición do programa:  

104 MINUTOS DE PROGRAMA: 

25’ PARA 2ªB E 3ª 

43 PARA 1ª E 2ª 
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O segundo programa analizado, do 25 de novembro de 2018, deu comezo exactamente á 

mesma hora, 22:37, e finalizou ás 00:07 -unha hora e 40 minutos. O bloque de Segunda 

División B durou 13 minutos comprendidos entre ás 23:23 e as 23: 36, mentres que o de 

Terceira abarcou os 16 minutos comprendidos entre as 23:36 e as 23:52. Pola súa parte, o de 

Primeira comezou ás 22:46 e rematou ás 23:04, un total de 18 minutos. E, por último, o de 

Segunda durou tamén 18 minutos, comezou ás 23:05 e rematou 23:23. Neste caso, aínda que 

se trata dun programa algo máis antigo, as cifras son similares:  

Resumo da composición do programa: 

100 MINUTOS DE PROGRAMA: 

29’ PARA 2ªB E 3ª 

36’ PARA 1ª E 2ª 

En resumo, o certo é que En Xogo, coloque na orde que coloque os bloques de cada categoría, 

acaba dedicando máis tempo ás categorías profesionais. Aínda así, a presenza do fútbol 

modesto no programa é notable e amosa, sen lugar a dúbidas, o importante que é para a cadea 

galega o deporte non profesional en Galicia.  

4.1.2.3. A realización de En Xogo. 

Como programa emitido en directo, e a nivel de realización, non existen grandes diferenzas 

entre o que é En Xogo e o que pode ser un informativo ou un programa cultural. Nese sentido, 

este formato é bastante sinxelo, dito en propias palabras pola realizadora do mesmo, Cristina 

Paz:  

“Este programa componse dunha mesa en plató na que se sentan entre cinco e 

seis persoas. Non existen conexións en directos e os vídeos con imaxes de resumos dos 

partidos de fútbol son bastante longas, de ata catro e cinco minutos” (Cristina Paz, 

comunicación interpersoal, 25 de maio de 2020).   

O plató de En Xogo, nos últimos anos, pasou de ter cinco operadores de cámara a ter só dous 

a maiores do da grúa. É dicir, un total de tres para a un total de catro cámaras ademais da 

citada grúa. Deste xeito, non queda máis remedio que traballar con dúas desas catro cámaras 
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fixas, concretamente as que enfocan o presentador e o encargado -ultimamente, encargada- 

das redes sociais.  

As outras dúas cámaras, que si se moven, enfocan, por unha banda, os que ocupan a parte 

esquerda da mesa, Rocío Candal e o invitado, e por outra, os que están no lado dereito, Luis 

Timiraos -que cambia o seu posto a Gustavo Varela nun determinado momento do programa- 

e José Luís Mosquera. A grúa ocúpase de diferentes movementos utilizados para as 

transicións e dar paso as colas dos encontros.  

Outros aspectos a ter en conta para describir de maneira global o traballo de realización de 

En Xogo son os seguintes:  

- Introdución dunha música característica para os tramos do programa nos que se len 

as preguntas que chegan das redes sociais.  

- Introdución da música representativa de En Xogo durante a meirande parte do 

programa.  

- Introdución de vídeos de ruptura -en torno a 30 segundos- para pasar de categoría en 

categoría. Tamén os cartóns de resultados e clasificacións.   

Planta de cámaras do programa En Xogo34:  

 
34 Planta de cámaras elaborada a partir do boceto proporcionado pola realizadora do mesmo programa, 
Cristina Paz.  
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Lenda:  

- (A): Lorena Posse -redes sociais- 

- (B): convidado 

- (C): Rocío Candal 

- (D): Óscar Benito -presentador- 

- (E): José Luís Mosquera 

- (F): Luís Timiraos/Gustavo Varela 

- (1): cámara 1 

- (2): cámara 2 

- (3): cámara 3 

- (4): cámara 4 

- (5): cámara 5 -cámara grúa- 

4.1.3. Que é A Liga das Cidades? 

Dende os seus inicios na década de 1980, a Televisión de Galicia deu espazo, de forma máis 

ou menos regular, o fútbol de Segunda División B e Terceira División. A emisión do Lalín-

Hospitalet do 22 de setembro de 1985 deu comezo a unha relación entre o fútbol modesto 

galego e a Televisión de Galicia que perdura ata a actualidade. E é máis, esa relación 
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fortaleceuse cos anos. Tanto, que nos tempos nos que a Televisión de Galicia deixou de optar 

a poder emitir encontros de Primeira División ou de UEFA Champions League, como si fixo 

no pasado, optou por pór en valor o fútbol modesto televisándoo de forma cada vez máis 

regular. Neste contexto naceu A Liga das Cidades, un espazo que tivo as súas primeiras 

emisións entre 2007, coa creación da Televisión de Galicia 2, e 2009, ano no que a cadea 

galega perdeu os dereitos para emitir partidos de Primeira División.  

A Liga das Cidades, polo tanto, é a nomenclatura baixo a que a Televisión de Galicia 

retransmite periodicamente partidos de Segunda División B e Terceira División dos equipos 

galegos. Nunha fin de semana, e dependendo dos medios técnicos dispoñibles e de onde 

xogue cada equipo, pódense chegar a emitir ata tres ou catro partidos.  

No caso de solapamentos de encontros por horarios, pódese optar polo carrusel de partidos 

na TVG2 ou por emitir un concreto e deixar outros en exclusividade na web da Televisión 

de Galicia, onde se poden aloxar ata catro partidos de maneira simultánea -só de fútbol ou 

tamén doutros deportes-. Ramón Castaño descríbeo do seguinte xeito:  

“Facemos unha retransmisión o sábado e outras dúas o domingo de maneira 

invariable. E despois, temos tamén presencia en campos con mochilas 4G para dar 

partidos pola web ou ter conexións na propia TVG2” (Ramón Castaño, comunicación 

interpersoal, 27 de abril de 2020).  

E como toda retransmisión dun partido de fútbol, precisa dun narrador e un comentarista que 

acompañen as imaxes. Gustavo Varela, Óscar Suárez, Patricia Rodríguez, Tomás Alonso, 

Alfonso Pérez e Roberto Prado son algúns dos narradores dos que dispuxo a Televisión de 

Galicia nestes anos. E todos eles adoitan formar parellas con comentaristas que perduran no 

tempo:  

“Os comentaristas son escollidos por nós mesmos, os narradores. 

Normalmente, xa temos asignado a cada redactor ou narrador un comentarista de maneira 

fixa. Ou un con dous ou tres que flutúen. Facemos equipos. Eu, por exemplo, fago moitos 

partidos con Álex Couto; Óscar Súarez adoitaba traballar con Fredi Álvarez e Jorge Otero; 

Gustavo Varela con Javier Oreiro ou Milucho, etc. Notamos que, cando un se vai 



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

77 

 

coñecendo co comentarista, todo funciona mellor: cada un sabe cando intervir e o diálogo 

é máis fluído” 

A busca de adestradores é un traballo que responde aos seguintes criterios, enunciados polo 

produtor Ramón Castaño. Coñecemento, bo galego e moderación son as características 

principais que deben tratar de cumprir os comentaristas que acompañan os narradores de A 

Liga das Cidades: 

“O perfil que buscamos para ser comentarista é o de adestrador sen equipo 

que coñeza ben as categorías que emitimos, o que ocasiona que vaian e veñan segundo 

estean traballando ou non. Tamén hai outros adestradores que non están nesa dinámica, 

senón que xa hai tempo que non teñen equipo ou que están a traballar facendo scouting. 

Buscamos, en xeral, xente que teña bo galego, que vexa ben o fútbol e que sexa correcto. 

Fuximos de excesivos forofismos, porque hai moita xente de fóra de Galicia que nos ve. 

Pódese tirar polos equipos galegos, pero sempre con respecto ao rival, tamén á hora de 

coñecer os xogadores do conxunto rival, por exemplo. A nosa xente prepara ben os 

partidos, a verdade” (Ramón Castaño, comunicación interpersoal, 27 de abril de 2020).  

4.2.O fútbol galego na TVG2: A Liga das Cidades actual. 

A segunda canle da Televisión de Galicia naceu no ano 2007. A existencia da Televisión de 

Galicia 2 -TVG2, de maneira abreviada-, con programación de que ocupa as 24 horas que 

ten o día, tanto sábados coma domingos, obrigou e provocou que a dirección da Corporación 

Radio e Televisión de Galicia optase por facerse cos dereitos de imaxe de todos os clubs 

galegos que, dende aquel momento, competiron nalgunha temporada na Segunda División B 

do fútbol español.  

Ademais de ter posuído a potestade para emitir todos os partidos como locais -xogados, por 

tanto, nos seus campos dentro das fronteiras de Galicia- dos equipos galegos de Segunda 

División B durante este período de tempo, a cadea de televisión galega optou por chegar a 

acordos con algunhas das outras cadeas autonómicas do territorio nacional.  

Estes pactos consisten na cesión, por parte dunhas e doutras televisións, das imaxes e do sinal 

en directo cada vez que un equipo da CCAA propia xoga como visitante na CCAA coa que 

se chegou ao acordo. Deste xeito, cada verán, aproximadamente a finais do mes de xullo ou 
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a principios do mes de agosto, dependendo do ano, e logo da publicación oficial por parte da 

Real Federación Española de Fútbol -RFEF- das listaxes dos equipos que formarán nesa 

temporada cada un dos catro grupos da categoría de bronce, a Televisión de Galicia trata de 

chegar a acordos coas cadeas autonómicas que emiten os partidos dos outros equipos que 

foron encadrados cos galegos no grupo.  

A este respecto, o dos intercambios de sinais con outras cadeas autonómicas, o principal 

responsable da área de produción de En Xogo e de A Liga das Cidades, Ramón Castaño 

(Vigo, 1972), sinala o seguinte:  

“Como é moi habitual que, por proximidade, os equipos galegos compitan 

contra os asturianos, xa hai moito tempo que temos este acordo formalizado. O caso da 

televisión de Castela e León é máis complicado, ao tratarse dunha empresa que non  é 

pública e a posibilidade de recibir partidos a través deles, porque non temos circuítos en 

común. Así que este ano -pola temporada 2019/2020-, tiñamos acordos coa TPA7 -

Asturias-, con IB3 -Illas Baleares- e, ademais, tiñamos acordo en concreto con Las Palmas 

Atlético, non coa televisión das Illas Canarias como tal. Tamén tivemos algún acordo 

puntual con Estremadura -aínda que os equipos estremeños non foron encadrados no 

Grupo I xunto cos galegos-. Con TeleMadrid -Comunidade de Madrid-, por exemplo, nin 

temos acordo nin eles teñen capacidade para facer estas retransmisións. Ademais, moitos 

equipos desta comunidade están con Footters, que é unha empresa coa que nin temos nin 

pretendemos ter relación. As negociacións fanse cando se establecen os grupos” (Ramón 

Castaño, comunicación persoal, 21 de abril de 2020). 

4.2.1. As retransmisións en directo na Televisión de Galicia 2 na 

actualidade: especificacións técnicas e realización.  

As retransmisións en directo e gravacións de partidos da Televisión de Galicia, aínda que 

parecidas en certo punto, están bastante lonxe en canto a recursos e tamaño dos equipos 

técnico e humano do que ofrecen as que realiza a empresa Mediapro. Así, no presente 

apartado do traballo explícanse tanto as especificacións e as técnicas utilizadas durante o 

transcurso do partido como se describen os equipos técnico e humano que se precisan para a 

realización das mesmas.  
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No caso dos partidos gravados, como o son a meirande parte dos de Terceira División, a 

Televisión de Galicia envía a unha persoa cun equipo ENG formado por unha cámara e un 

trípode. Así, este tipo de resumos están gravados, evidentemente, cunha soa cámara e por 

tanto dende unha soa perspectiva. O traballador chega ao campo, prepara o equipo, recolle 

as imaxes e volve cara á Televisión unha vez remata o encontro.  

Os partidos retransmitidos en directo levan aparellada unha maior dificultade e despregue 

técnico e humano:  

“Ademais de ser obrigatorio o desprazamento dunha unidade móbil, cada 

equipo ENG -tres ou catro, como máximo- leva a súa cámara e o seu trípode e cada un 

deles ten unha mochila, no caso de non haber fibra. En caso de existir fibra, como é o caso 

do Municipal de Pasarón en Pontevedra, por exemplo, e se queremos facer o partido con 

catro cámaras, un dos cámaras, xeralmente o que se ocupa do plano master, e conéctase á 

fibra. O resto dos cámaras van con mochilas. Esas cámaras hai que sincronizalas, porque 

a fibra chega moitísimo antes. Para iso, utilizamos un reloxo que poñemos a contar 

aproximadamente unha hora antes de comezar a gravación. A maiores, un dos cámaras, 

xeralmente o que se conecta á fibra, leva un previo de audio para mesturar o son dos dous 

comentaristas nunha mesma canle” (Ramón Castaño, comunicación persoal, 21 de abril 

de 2020).  

Deste xeito, nunha retransmisión en directo dun partido de Segunda División B, a Televisión 

de Galicia utiliza un máximo de catro cámaras: unha fai o master, as outras dúas colócanse 

nos foras de xogo e a última soe utilizase para captar imaxes das gradas ou dos adestradores 

nos bancos. 

A calidade das retransmisións de Galicia, Carmen Varela, a realizadora de A Liga das 

Cidades durante gran parte do lustro tratado no traballo -dende febreiro de 2017 ata a 

actualidade-,  é valorada como boa comparada coas coberturas de partidos de Primeira 

Divisións en canles como Movistar ou Antena3, por exemplo: 

“Se se comparan as retransmisións da Televisión de Galicia coas doutras 

cadeas especializadas en fútbol profesional, as nosas, baixo o meu punto de vista, saen 

moi ben paradas. Nunha retransmisión dun partido de fútbol é unha cámara master, unha 
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de planos curtos e dúas para colocar en cada un dos fóra de xogo. Tamén pode haber unha 

quinta, chamada topo, e que se coloca detrás da portería, máis abaixo ou máis arriba. Esta 

última resulta moi útil tanto para as repeticións como para os cambios, as reaccións dos 

adestradores no banco e as reaccións do público” (Carmen Varela, comunicación 

interpersoal, 13 de maio de 2020).   

Planta dunha retransmisión deportiva de seis cámaras da Televisión de Galicia. 

 

Lenda:  

- (A): Cámara master (máis arriba).  

- (B): Fóra de xogo 1. 

- (C): Topo 1. 

- (D): Cámara de planos curtos (abaixo).  

- (E): Fóra de xogo 2. 

- (F): Topo 2. 

A diferenza máis grande que hai entre unha retransmisión da Televisión de Galicia e outra 

de fútbol de maior nivel é que, no caso galego, pérdense bastantes detalles por falta de 

cámaras. O que é o partido, máis ou menos, vese igual porque o habitual nos dous casos é 

que estea pinchada a cámara master a meirande parte do tempo.  
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O que se perde son os detalles que poden aportar esa cantidade de cámaras -ata 30- que pode 

haber nun partido de Primeira División. E ás veces, esa diferenza impide poder amosar unha 

boa repetición dun posible penalti, por exemplo. Para Varela, con 23 vese o partido perfecto, 

con catro velo decentemente ben, tamén porque os nosos cámaras son realmente bos. 

Para os partidos de fase de ascenso, en adición, normalmente pódense pedir ata un dous 

cámaras máis, chegando así ata un máximo de seis. O problema é que non sempre se dispón 

do equipo humano necesario, porque na Televisión de Galicia non é doado contratar persoal 

novo. O caso é que, ese par de cámaras a maiores, aportan un bo abano de grandes detalles. 

Xeralmente utilízanse como cámaras topo, detrás das porterías, que dan planos máis dende 

abaixo. 

Xunto coa unidade móbil dixital, existen dúas máis que funcionan de maneira analóxica. A 

ideoloxía da Televisión de Galicia é que hai que ilas rotando. Pero cando a retransmisión 

principal é nun campo onde cabe a máis grande e moderna, como San Lázaro ou Pasarón, 

lévase esa. Para un estadio como O Vao, por exemplo, que é de dimensións máis reducidas, 

óptase por levar outra máis lixeira. 

Ademais, para as retransmisións en directo de partidos, a maiores desta opción que implica 

mandar unha unidade móbil, existe tamén outra opción, que é a de mandar varias mochilas 

4G que poidan permitir a emisión do partido cunha realización a distancia. Neste caso, 

envíanse catro operadores de cámara con esas mochilas. Gravan as imaxes e as mochilas 4G 

permiten enviar un sinal a San Marcos. Dende alí, a moita distancia, pódense ir mesturando 

as imaxes recibidas. O resultado, aínda que non é perfecto, si é válido e permite cubrir cada 

vez máis partidos. Este cambio orixinouse neste lustro tratado no traballo gracias á progresiva 

dixitalización na que traballou a Televisión de Galicia.  

Por último, están tamén aqueles partidos que proceden doutras cadeas coas que a Televisión 

de Galicia ten un acordo de intercambio de imaxes, como Real Madrid TV, IB3 ou EITB. 

Neste tipo de eventos, chega á central da Televisión de Galicia un sinal xa preparado, sen 

necesidade de ser mesturado. E unha vez alí, ten que pasar por un control de realización para 

colocar os grafismos propios da TVG e facer unha locución en galego.  
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4.2.1.1. Equipo humano.  

Aos partidos van unha unidade móbil de realización, outra de enlaces e unha última auxiliar, 

que leva equipamento. A de enlaces está formada por dúas persoas que reciben o sinal e o 

suben para San Marcos cunha parábola. A de realización consta, para empezar, de catro ou 

cinco motores de unidade. Estas son as persoas que van á localización do partido horas antes 

de que dea comezo e colocan as cámaras nos puntos onde o realizador determinou que teñen 

que estar.  

Normalmente, como xa se foi moitas veces a todos os campos e o espazo non da para grandes 

variacións, xa se traballa sen ter que contactar co realizador. Despois están os controles de 

unidade, que montan trípodes, cámaras, posto de comentaristas e micrófonos. Por último, 

están o condutor da unidade móbil, o realizador, o axudante de realización, un produtor, dúas 

persoas de mantemento técnico, un técnico de son, un encargado do control de cámaras e 

unha ou dúas persoas para os vídeos. Deste xeito, o equipo humano necesario é o seguinte:  

- Dúas persoas na unidade móbil de enlaces.  

- Motores de unidade -entre catro e cinco-.  

- Control de unidade.  

- Condutor da unidade móbil. 

- Realizador 

- Axudante de realización. 

- Produtor 

- Dous encargados de mantemento técnico. e 

- Técnico de son.  

- Encargado do control de cámaras.  

- Dous encargadas dos vídeos.   

4.2.1.2. O caso da realización simultánea. 

Nos casos nos que a Televisión de Galicia retransmite varios partidos á vez, A Liga das 

Cidades convértese na versión televisiva dun carrusel radiofónico. A súa realización e 

complexa, porque consiste en encaixar distintos sinais dos diferentes encontros mediante a 

utilización de varios dos controles de realización que se atopan nos estudos centrais da 

Televisión de Galicia, en San Marcos.  
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Todos os encontros retransmitidos van por separado ó sitio web da Televisión de Galicia, 

onde os espectadores poden velos íntegros -ata un máximo de catro-. Pero pola segunda 

TVG2 emítese este carrusel, realizado na actualidade pola tamén encargada da realización de 

En Xogo, Cristina Paz. Nunha desas tardes ou mañás de varios encontros, a televisión envía 

a un partido concreto, considerado dalgún xeito como principal, unha unidade móbil a cargo 

da realizadora Carmen Varela.  

Dende onde se atope, envía un sinal por satélite á Televisión de Galicia e, ao mesmo tempo, 

dende San Marcos, Paz realiza outro partido que se está a emitir mediante as mochilas 4G 

das que se falou previamente. E noutros estudos, poden estar realizándose outros encontros 

ata chegar ao límite do que os medios técnicos e humanos permiten abarcar. Ademais de todo 

isto, no plató colócase unha presentadora que vai dando paso aos distintos partidos.  

Outra variante a esta fórmula dáse, por exemplo, nos casos nos que se fan carruseis de 

Terceira División. Nestas ocasións, o narrador Gustavo Varela sitúase nun control dende o 

que pode ver simultaneamente varios partidos desa categoría. El fai o seu traballo de narrar 

o encontro que se estea a ver pola televisión e, a través dunha ventá, fai distintos acenos á 

realizadora para ir cambiando o partido que se está a ver pola televisión segundo onde estea 

o principal foco de atención.  

Por tanto, e a modo de resumo, pode darse unha dobre realización en paralelo: por unha parte 

o partido que chega mediante o sinal das mochilas 4G e do que se encarga Paz e os diferentes 

cambios que Gustavo Varela vai indicando segundo haxa que cambiar o foco de atención nos 

partidos de Terceira División. E todo isto, por suposto, haino que combinar coas imaxes que 

chegan, xa mesturadas, da unidade móbil na que traballa Carmen Varela.  

4.2.2. Os contratos de retransmisión cos clubs galegos. 

Para poder retransmitir os partidos dos equipos galegos de Segunda División B e Terceira 

División, a Televisión de Galicia debe chegar a un acordo con todos os clubs posibles -20 en 

Terceira División e entre catro e sete, en Segunda División B- para adquirir os dereitos de 

emisión dos encontros como local de cada equipo.  

Para este proceso, Benito Cores Aragunde (13 de maio de 2020, comunicación interpersoal), 

coordinador de deportes da Televisión de Galicia, nunha entrevista concedida para este 
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traballo, explicou que non existe aínda un marco xurídico establecido a nivel nacional pola 

Real Federación Española de Fútbol para a regulación deste tipo de negocios produtos 

audiovisuais. Pero a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia indica que os 

dereitos de imaxe son propiedade dos clubs, polo que é tarefa da televisión interesada 

negociar con eles para adquirilos.  

Deste xeito, a Televisión de Galicia negocia un por un con cada club e chega a un acordo 

económico que satisfaga tanto ás dúas partes. Habitualmente, os contratos fírmanse antes de 

comezar cada temporada futbolística e son de carácter anual. Aínda así, a televisión galega 

tende cada vez máis a facelos plurianuais en determinados casos.  

En canto ás obrigas recollidas nos documentos vinculantes, figuran, tal e como soe ser común 

neste tipo de contratos, tanto a cesión das imaxes como a dos dereitos universais para todas 

as plataformas de televisión ou emisión online. A Televisión de Galicia, nun afán previsor, 

negocia tamén a adquisición dos dereitos para a emisión duns posibles playoff ou promoción 

de ascenso e playout ou promoción pola permanencia -neste caso, só cos equipos da categoría 

de bronce, xa que en Terceira non existe tal eliminatoria-.  

Estes contratos, que comezaron a existir e firmarse antes incluso da implantación da segunda 

canle da Televisión de Galicia en 2007, soen ser aceptados por todos os equipos, tanto de 

Segunda División B como Terceira División. Aínda así, na cuarta categoría do fútbol español, 

e máis especialmente no caso dos filiais, é onde soen existir máis desacordos que acaban 

deixando sen retransmisión dos partidos como local ao equipo en cuestión. Aínda así, dende 

a TVG aclaran que cando un equipo que non ten contrato visita o campo doutro que si o ten, 

prevalece o acordo coa entidade que si asinou.  

Tamén existe un caso máis especial e concreto, no que a Televisión de Galicia vese obrigada 

a negociar con clubs de fóra de Galicia. No caso das promocións de ascenso e descenso de 

Segunda División B, nos que o máis normal é que os equipos de Galicia xoguen contra 

equipos de outras Comunidades Autónomas, a televisión ten que negociar.  

En adición a todo este traballo, hai que ter en conta a labor da xente do apartado de grafismos, 

que está pendente continuamente dos resultados de todos os campos -de Primeira, Segunda, 

do Grupo I de Segunda División B e do grupo galego de Terceira- para ir introducindo, cada 
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vez que haxa un gol, unha impresión a modo de notificación do tanto anotado acompañada 

dun característico son. Pola parte baixa da pantalla, por último, ten que pasar unha banda que 

vai amosando os resultados, tamén, doutros deportes coma fútbol sala ou baloncesto.  

4.2.3. As gravacións e retransmisións de partidos en Galicia: as limitacións 

dos campos galegos. 

“É unha realidade que moitos dos campos dende os que retransmitimos e gravamos en Galicia 

non están adecuadamente preparados para levar a cabo estas tarefas” (Ramón Castaño, 

comunicación persoal, 21 de abril de 2020). Baixo estas condicións, a Televisión de Galicia 

traballa semanalmente para realizar gravacións e retransmisións o máis profesionais posibles, 

pero que, de forma obrigada, están moi lonxe en canto a despregue e cantidade de cámaras 

das emisións de máis de 20 cámaras -como se expuxo no marco teórico- de Primeira ou 

Segunda División -traballadas pola empresa Mediapro-.   

Nas súas declaracións para este traballo de investigación, o produtor Ramón Castaño sinala 

o asunto do aparcamento como un dos principais traballos a resolver, especialmente nas 

retransmisións en directo. E é que os cámaras e traballadores encargados de dirixirse a cada 

campo, moitas veces chegan demasiado sobre a hora como para ter que encontrar por eles 

mesmos un lugar no que estacionar.  

Unha das tarefas a realizar con antelación dende o departamento de produción de En Xogo é 

a de xestionar cos clubs locais a reserva dunha praza aparcamento para poder deixar os 

vehículos comodamente.  

O seguinte paso é o de reunir os cámaras necesarios para levar a cabo a retransmisión. Para 

isto, o produtor de A Liga das Cidades sinala o seguinte:  

“Temos dous ENG, ou dous cámaras, que son exclusivamente para deportes. 

A maiores, temos que tirar dos cámaras das delegacións e dos cámaras de informativos no 

caso de que non teñan carga, precisamente, de informativos. Colaboramos ben para, 

dependendo das necesidades existentes, facer un encaixe correcto entre os nosos cámaras 

de deportes, os das delegacións e os de Santiago que non teñen informativos, e así reunir 

o equipo suficiente” (Ramón Castaño, comunicación persoal, 21 de abril de 2020). 
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Ademais, os campos galegos, especialmente os de Terceira División, adoitan non reunir de 

por si unhas condicións mínimas para traballar neles. A choiva e a mala orientación da única 

grada na que en moitos campos se pode colocar o trípode -porque lle da o sol en contra 

continuamente, por exemplo- son algunhas das dificultades coas que se atopan os 

traballadores da Televisión de Galicia.  

Para todos estes diferentes imprevistos, o deber do departamento de produción é poñerse en 

contacto cos clubs implicados coa antelación suficiente como para preparar unha tarima, por 

exemplo, nunha zona do campo no que as condicións sexan máis favorables.  

En canto a todo o referente aos posibles problemas de alimentación dos equipos que poidan 

existir, Castaño asegura que as baterías das cámaras e das mochilas soen aguantar bastante, 

aínda que poden xurdir problemas cando algúns dos cámaras chegan aos partidos logo de 

facerse cargo doutras previsións anteriores:  

“Se os cámaras veñen dunha previsión e chegan moi xustos de tempo, si que 

poden chegar a existir problemas de alimentación. Cando se trata de problemas de batería 

nunha cámara, adoita servir con algunha das baterías que hai na mochila. Os problemas 

soen chegar cando, por exemplo, hai un previo de audio e tamén precisas un monitor para 

ter retorno. Cando un empeza a enchufar cousas, precisa dunha toma de corrente” (Ramón 

Castaño, comunicación persoal, 21 de abril de 2020).  

Aínda así, e pese a todos os posibles obstáculos que se poden atopar, o produtor valora 

positivamente o nivel de colaboración, na medida do posible, que teñen todos os clubs 

galegos cos que lles toca tratar.  

4.2.4. As gravacións de partidos en Comunidades Autónomas sen acordos: 

o caso da Comunidade de Madrid.  

No programa En Xogo dos domingos pola noite, emítense resumos, ademais de dos partidos 

de LaLiga Santander e LaLiga SmartBank, dos partidos dos equipos galegos na Segunda 

División B e na Terceira División -aínda que nalgunha ocasión, é imposible chegar a todos 

os encontros desta última categoría-.  

Así, e aínda que a Televisión de Galicia non pode, por uns motivos ou outros, como se 

explicou anteriormente, chegar a emitir en directo todos os partidos que xogan fora de Galicia 
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os equipos galegos, si se ve obrigada a buscar unha solución para poder recadar un resumo 

para poder emitilo no programa ao remate da xornada. Así que para levar a cabo esta tarefa, 

a cadea galega pon en práctica o seguinte procedemento:  

“A Comunidade de Madrid é o único sitio no que temos que alugar cámaras 

para poder gravar os partidos e facer os resumos. Normalmente xogan ás 12 da mañá, así 

que, para ter os goles e as roldas de prensa para os informativos do mediodía, alugamos 

unha mochila 4G para estar alí en directo a través dunha empresa madrileña. É a propia 

empresa a que se acredita para o encontro, poñéndose directamente en contacto co club 

local e sen pasar por Footters para nada. Esta empresa ten dous receptores da Federación 

de Organismos de Radio e Televisión Autonómicos -FORTA-, e, como temos cinco vías 

de comunicación con eles, recibimos o partido en directo” (Ramón Castaño, comunicación 

persoal, 21 de abril de 2020).  

Un caso práctico para comprender o traballo da Televisión de Galicia neste tipo de partidos, 

por exemplo, pode ser o do partido entre o Pontevedra e o Atlético de Madrid B celebrado 

no estadio Cerro del Espino, correspondente á xornada 26 do Grupo I de Segunda División 

B, que tivo lugar o 23 de febreiro de 2020.  

Neste encontro, non retransmitido en directo nin pola Televisión de Galicia, nin por Footters, 

nin por ningunha outra empresa, a conta de Twitter de En Xogo colgou case instantaneamente 

os goles do partido unha vez foron anotados. É dicir, a mochila 4G da que falou Ramón 

Castaño nas súas declaracións para esta investigación permitiu, a través das vías de 

comunicación con Madrid de FORTA, recibir en directo as imaxes do partido. E así, os 

usuarios desa rede social puideron ver antes que ninguén os goles do encontro entre o 

Pontevedra e o Atlético de Madrid B pese a que o encontro non se estaba a emitir como tal 

por ningunha canle.   

4.3. As audiencias do programa En Xogo. 

A realización do traballo de análise das audiencias, tanto no caso do programa En Xogo como 

de A Liga das Cidades, levouse a cabo partindo dunha serie de datos proporcionados 

directamente polo departamento correspondente da Televisión de Galicia.  



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

88 

 

O documento orixinal en cuestión, no caso do primeiro programa, recompilaba todas as 

emisións feitas baixo a denominación de En Xogo dende o mes de febreiro de 2010 ata o mes 

de marzo de 2020, data na que se suspendeu o traballo neste ámbito por mor da extensión e 

posterior confinamento causado pola COVID-19. 

No caso de A Liga das Cidades, os datos proporcionados só chegan ata 2017, polo que, 

finalmente, se optou por traballar principalmente co En Xogo en vista de que era imposible 

acceder á información de ningún lustro anterior para o caso das retransmisión en directo dos 

partidos.  

De todos os xeitos, ao ser o programa En Xogo o núcleo e punto de encontro de todo o traballo 

da TVG durante todas as fins de semana, o seu estudo considerouse suficiente como para, 

posteriormente, cumprir cos obxectivos establecidos e demostrar -ou non- a veracidade das 

hipóteses realizadas. 

O primeiro paso para proceder a traballar e atopar resultados obxectivos foi o de filtrado da 

información. O documento orixinal, como se especificou no parágrafo anterior, incluía todas 

as emisións realizadas pola segunda canle da TVG baixo a denominación de En Xogo. 

Incluíanse, así, tamén os programas relacionados co mundo do motor e todo tipo de 

reposicións que, para esta investigación, tiveron que ser forzosamente desprezados coa 

intención de quedar só coas emisións do programa dos domingos pola noite, no que se recolle, 

se pon en común e se amosa todo o traballo feito durante a fin de semana. 

A folla proporcionada pola TVG recolle os seguintes datos para cada emisión: título, 

descrición, cadea, ámbito de emisión, data, día da semana, hora de inicio, duración e número 

de emisións. E, no que son puramente os datos de audiencias, recolle, para cada programa, 

catro valores fundamentais cos que se procedeu a traballar35:  

- AM(000): Audiencia media. Número de espectadores medio de principio a fin, dun 

programa ou cadea.  

- AM%: Rating. Porcentaxe da audiencia media sobre o total do universo de consumo. 

É unha métrica internacional.  

 
35 Conceptos extraídos do sitio web da consultaría audiovisual e dixital Barlovento Comunicación.  
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- Taxa: Share, Porcentaxe de espectadores que ven un programa ou cadea sobre o total 

do consumo televisivo.  

- MAA(000): Audiencia acumulada diaria. Número de contactos de, polo menos, un 

minuto de media diario.  

Unha vez establecidas estas definicións, cómpre deixar por escrito e xa dende agora os datos 

obtidos logo do filtrado do total da información para quedar só cos datos das emisións 

xenuínas do programa En Xogo a través da segunda canle da Televisión de Galicia: as dos 

domingos logo do remate de todos os partidos da xornada en cuestión -aínda que máis 

adiante, no apartado de anexos, figura a información completa por programas-.  

Así, leváronse a cabo as pertinentes operacións matemáticas para sacar as medias anuais dos 

datos de audiencias proporcionados pola empresa galega. Do mesmo xeito, sacáronse tamén 

as medias por conxuntos de cinco anos, ou lustros, a comparar, aínda que o segundo destes 

recolle tamén os datos dos primeiros dous meses e medio de 2020.  

Antes de amosar os resultados da análise dos datos, cómpre destacar, tal e como sinala o xefe 

de deportes da Televisión de Galicia, Benito Cores (2020), que esta empresa, para medir as 

audiencias “utiliza os métodos que están no mercado audiovisual, principalmente de Kantar 

Media” (comunicación interpersoal, 13 de maio de 2020). E, do mesmo xeito, as 

características da mostra son “as da propia empresa e os seus sistemas de medición”. E estes, 

descríbense no diario La Vanguardia:  

“Hai 4.625 audímetros que se atopan repartidos por todo o territorio español 

en determinados fogares. Ese aparato ten un aspecto similar a un TDT ao que se lle indica 

vía mando a distancia que se senta fronte ao televisor, que vai ver e cando se ausenta da 

pantalla aínda que sexa por breves instantes. Deste xeito, a empresa pode realizar unha 

serie de gráficos onde valorar en que momentos hai picos de audiencia, se os espectadores 

aproveitan para ir ao baño nos anuncios ou, simplemente, se un programa gusta ou non. A 

partir dos datos recollidos, Kantar Media realiza unha mostra estatística que sirve como 

baremo representativo do total da poboación” Puelles, M. (2020)36. 

 
36 Puelles, M. (2020). ¿Cómo se miden las audiencias de televisión?. https://lavanguardia.com/television. 
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Un problema que se adoita relacionar a estes métodos ten que ver coa obsolescencia do 

formato. Os espectadores xa non ven a televisión lineal como antes. O efecto segunda 

pantalla e integración de operadores como Netflix cambiaron por completo o consumo da 

pequena pantalla. 

4.3.1. As audiencias de En Xogo: datos filtrados e valoracións.  

Resumo en forma de táboa dos resultados obtidos no traballo de filtrado de datos e posterior 

achado das medias aritméticas:  

Ano AM(000) AM% Taxa MAA(000) 

2010 9,43 0,36 0,99 50,57 

2011 10,80 0,41 1,07 55,68 

2012 9,84 0,38 0,98 50,87 

2013 13,25 0,50 1,35 58,09 

2014 18,03 0,68 1,67 86,73 

2015 18,40 0,70 1,74 91,05 

2016 19,09 0,74 1,94 82,86 

2017 12,85 0,49 1,43 63,48 

2018 10,79 0,41 1,30 57,88 

2019 9,86 0,38 1,23 58,67 

202037 7,44 0,29 1 65,33 

 

Lustro AM(000) AM% Taxa MAA(000) 

2010-2014 12,36 0,47 1,22 60,58 

2015-2020 13,95 0,53 1,51 70,60 

 

Crecemento38 AM(000) AM% Taxa MAA(000) 

--------- +12,86% +12,77% +23,77% +16,54% 

 
37 Os datos de 2020 chegan só ata o día 22 de marzo, data da última emisión do programa debido ao parón 
polo Estado de Alarma.  
38 Os incrementos calculáronse mediante a fórmula [(Valor Final – Valor Inicial) / Valor inicial]x100  
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Realizadas estas operacións, contactouse cos responsables principais tanto de En Xogo como 

da sección de deportes da Televisión de Galicia para que valorasen estes datos. Tamén se lles 

preguntou por unha posible relación entre as variacións dos datos de audiencias e a maior 

presenza de equipos galegos en Segunda División B, unha das premisas da presente 

investigación.  

Así, Roberto Prado, sobre o pico observado en todos os valores recollidos nos anos 2016 e 

2017 durante o último lustro, amósase partidario de non asocialo especialmente a esa forte 

presenza de equipos de Galicia na terceira categoría do fútbol español. Opta, máis ben, por 

referirse ao bo rendemento do Deportivo da Coruña nas temporadas abranguidas neses anos, 

as mellores do último lustro e a última década:  

“Sobre eses bos datos dos anos 2016 e 2017, o certo é que ter os dereitos para 

emitir os resumos de Primeira e Segunda División mellora notablemente a calidade do 

programa, pero non os resultados dos índices de audiencia. Penso que nesa época, na que 

non podiamos emitir resumos longos do fútbol profesional, facíase unha charla máis 

pausada co convidado sobre os partidos, tanto do Celta e do Dépor como dos equipos da 

Segunda División B e da Terceira, ademais de darlles máis tempo aos resumos destas 

categorías, así que pode ser que, debido a iso, a xente nos podía ver algo máis” (Roberto 

Prado, comunicación interpersoal, 27 de abril de 2020).  

Preguntado, por outra banda, pola relación entre a actividade nas redes sociais e os datos de 

audiencia, o director e editor do programa tampouco cre nunha relación verdadeiramente 

directa entre niveis de audiencia maiores e alta participación en Twitter: 

“Témolo bastante comprobado, xa que houbo programas nos que tivemos 

unha altísima actividade nas redes sociais, como cando veu Lucas Pérez durante a súa 

primeira etapa no Deportivo da Coruña, e iso non repercutiu nos índices de audiencia. É 

máis, este programa en concreto dera unha audiencia relativamente baixa” (Roberto 

Prado, comunicación interpersoal, 27 de abril de 2020).  
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Aínda así, Prado apunta a unha pouca representatividade da mostra utilizada para recoller 

estes datos de audiencia nas canles de TDT. Para el, é un pouco baixa e non acaba de ser 

demasiado fiable:  

“Si temos máis en conta os datos dos partidos retransmitidos porque, por 

exemplo, sabemos que os dos domingos pola mañá sempre funcionan ben. Pero despois 

observamos moitas flutuacións que non acaban de ter demasiada lóxica: ás veces, por 

exemplo, unha fin de semana un partido do Pontevedra funciona moi ben e outra, sendo 

un partido de similar importancia, recollemos uns datos moito peores” (Roberto Prado, 

comunicación interpersoal, 27 de abril de 2020).  

Do mesmo xeito, e isto é importante porque desbarata, en certo modo, unha das hipóteses 

principais, dende a Televisión de Galicia aseguran que a curva de audiencia adoita descender 

de xeito claro cando se chega á parte do fútbol modesto.  

En comparación cos bloques de fútbol profesional, o rendemento neste senso foi peor tanto 

naquelas temporadas nas que se puideron emitir resumos longos de Primeira División e 

Segunda División como nas que non. Tamén no caso das redes sociais, nas que, sinalan, se 

nota máis actividade e interese polo que, no programa, se di do Celta de Vigo e do Deportivo 

da Coruña.  

E, finalmente, sobre os aumentos de entre un 12 e un 23% de todos os valores recollidos nos 

informes das audiencias durante o último lustro en comparación co anterior, Roberto Prado 

apunta ao interese que espertou a presenza regular dun convidado:  

“O convidado inflúe moitísimo. Depende moito de el, e non ten tanto que ver 

co tema de se é unha estrela de Primeira División. Hai invitados de Terceira División que 

funcionaron especialmente ben, porque, por exemplo, pola súa forma de ser fixeron un 

programa moi ameno e divertido no que participou moita xente. Tamén, nestes casos, 

moitas veces os compañeiros de equipo implícanse moitísimo a través das redes sociais 

mandando moitísimas preguntas” (Roberto Prado, comunicación interpersoal, 27 de abril 

de 2020).  
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4.4. A perspectiva dos clubs galegos.  

Durante a temporada de redacción destas liñas, a 2019/2020, no Grupo I de Segunda División 

B militan un total de catro equipos galegos: o Coruxo Fútbol Club, o Pontevedra Club de 

Fútbol, o Racing Club de Ferrol e o Real Club Celta de Vigo B. Dende hai seis anos, o 

presidente do Coruxo, Gustavo Falqué, e o representante ante a Real Federación Española de 

Fútbol dos clubs galegos desta categoría. Éo mediante unha elección realizada cada catro 

anos. E por iso, precisamente, foi escollido para funcionar como fonte para este traballo e 

trasladar un exemplo da sensación xeral dos clubs galegos con respecto ao traballo da 

Televisión de Galicia á hora de darlles cobertura informativa.  

A cadea galega é a televisión autonómica que máis importancia dá ao fútbol modesto da súa 

Comunidade. Así o admite Falqué:  

“Estou moi contento co seu traballo, porque en Segunda División B temos uns 

convenios, iguais para todos os clubs galegos, que se compren perfectamente e están ben. 

Non podemos queixarnos, e máis se nos comparamos con outras Comunidades 

Autónomas. Temos un acordo que firmamos cada tres anos e que nos fai sentirnos 

partícipes, aínda que sempre hai que tratar de pedir algo máis. Ademais, o diñeiro 

percibido é unha parte importante, aínda que non a máis grande, do noso orzamento” 

(Gustavo Falqué, comunicación interpersoal, 16 de xuño de 2020).  

Aínda así, o presidente non dubidou nunca en trasladarlle á Televisión de Galicia as súas 

peticións como presidente dun club de Segunda División B:  

“Eu trasladeilles a miña opinión a eles moitas veces: o tratamento informativo 

cara Segunda División B e Terceira División, aínda que a min o que me toca e defender a 

categoría de bronce, é, considero, pequeno. Deberiamos ter máis espazo e tempo na Radio 

Televisión de Galicia. Eu cheguei a propor un programa semanal de dedicación exclusiva 

para Segunda División B e Terceira División. Que durase uns 45 minutos e que ampliase 

o tempo de emisión de imaxes de En Xogo” (Gustavo Falqué, comunicación interpersoal, 

16 de xuño de 2020).  
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Do mesmo xeito, o presidente do Coruxo e representante dos clubs galegos fala máis a título 

persoal cando asegura que, en O Vao, o seu estadio, están traballando para mellorar a 

visibilidade a través dun mellor sistema de iluminación.  

Por último, e a pesares do estendido rumor de que o feito de que os partidos da casa sexan 

televisados restan afluencia nos campos de fútbol, o presidente do Coruxo non cre que isto 

sexa certo, polo menos no seu caso39:  

“Non creo que iso afecte. Pode haber algún afeccionado, de vez en cando, que 

deixe de vir polo frío ou a choiva. Pero non é o habitual. Ademais, o feito de que se 

televisen os partidos resulta bo para a parte de afección do Coruxo que vive lonxe de Vigo: 

hai grupos de afeccionados en varios puntos de España e tamén en Latinoamérica” 

(Gustavo Falqué, comunicación interpersoal, 16 de xuño de 2020).  

 

 
39 En O Vao caben un total de 1.700 persoas, 900 sentadas. Datos proporcionados polo propio presidente.  
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5. Discusión e conclusións. 

No primeiro capítulo, expuxéronse as hipóteses que funcionaban coma punto de partida para 

a documentación, recadación de datos pertinentes, realización de entrevistas e a posterior 

redacción do marco teórico e os resultados obtidos durante a investigación. Deste xeito, xa 

coa indagación como tal completada, pódese proceder a dar resposta e comprobación as 

hipóteses descritas.  

Todas elas están enfocadas en analizar e describir a labor da Televisión de Galicia a prol do 

fútbol modesto e os cambios que o seu traballo neste eido sufriu ata chegar ao que é no lustro 

analizado: o que vai de 2015 a 2020.  

5.1. Resposta ás hipóteses do Grao en Xornalismo. 

5.1.1. Cambios principais neste lustro.  

Nesta investigación, por estar aplicada á consecución de dous graos en vez de un, optouse 

por separar as hipóteses segundo a súa clase. Neste primeiro apartado, polo tanto, dáselles 

resposta a aquelas que pertencen ao Grao en Xornalismo.  

Deste xeito, en primeiro lugar, no capítulo primeiro, barallouse a posibilidade, como un dos 

puntos principais sobre os que indagar e preguntar aos protagonistas entrevistados, de que o 

programa En Xogo, estandarte da cobertura da Televisión de Galicia ao fútbol modesto, 

sufrira amplos cambios durante o lustro que vai dende 2015 a 2020. E logo da investigación 

realizada, concretouse que esta hipótese si é certa.  

A principal fonte para tratar esta afirmación e comprobar se era certa foi o editor e director 

actual do programa, Roberto Prado. Na súa intervención para funcionar como fonte neste 

Traballo de Fin de Grao, o xornalista explicou os cambios que, baixo a súa dirección, que 

comezou no ano 2014 -pouco antes de que comezase o lustro tratado-, ocorreron no 

programa.  

Principalmente, sinalou, os cambios consistiron en deixar de ser un programa unidireccional 

de resumos dos partidos da xornada futbolística, onde o espectador simplemente recibía a 

información dun presentador e algún colaborador, para pasar a ser un programa moitísimo 

máis interactivo. En parte, por suposto, por comezar a utilizar as redes sociais como un 

instrumento fundamental na dinámica do programa.  
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Para En Xogo, a introdución da utilización de Twitter supuxo, en primeiro lugar, a necesaria 

incorporación dunha persoa máis á mesa de colaboradores. Unha mesa, á súa vez, que 

aumentou moito en canto a número de persoas neste período. Tal e como explica Prado no 

capítulo cuarto deste traballo, dun presentador xunto cun colaborador unicamente foise 

pasando progresivamente ata ser un máximo de seis persoas na mesa.  

Unha desas persoas é o convidado, unha figura que tamén comezou a ser fundamental baixo 

a dirección de Prado nestes anos. E ademais, o feito de que a audiencia de En Xogo lle poida 

facer preguntas a través de Twitter foi un forte apoio para o crecemento e difusión da conta 

do programa na rede social. En definitiva, as redes sociais, o aumento de colaboradores e a 

presenza fixa do convidado semanal, así como os cambios na extensión dos resumos -en 

función de se a TVG tiña dereitos de emisión de Primeira e Segunda ou non- foron os 

principais cambios que se atopan na faceta máis xornalística do programa durante estes 

últimos anos.  

5.1.2. As audiencias de En Xogo medraron neste lustro.  

Este punto en concreto non precisa de moita explicación neste apartado do traballo, xa que 

as táboas introducidas no anterior capítulo, xunto coas testemuñas do propio Prado e de 

Benito Cores, xefe de deportes da Televisión de Galicia e encargado principal deste tema, 

clarificaron en boa medida o asunto. E é que, recapitulando, as audiencias de En Xogo, en 

todos os valores recollidos pola TVG a través dos sistemas de medición utilizados -Kantar 

Media- medraron entre un 12% e un 23% entre o lustro que vai dende 2010 a finais de 2014 

e de 2015 a inicios de 2020. Ademais, nestes dez anos, os mellores valores recolléronse no 

ano 2016.  

Por outra parte, como se explicou previamente, as audiencias de A Liga das Cidades 

proporcionadas para este traballo foron descartados por non ser considerados como 

representativos. Os rexistros obtidos chegaban só ata 2017, unha data demasiado recente 

como para ser reflectida na investigación.  

5.1.3. A cobertura e retransmisións de partidos en A Liga das Cidades 

aumentaron neste lustro.  
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O primeiro e máis importante que sinalan todas as fontes consultadas no traballo é que o 

número de partidos retransmitidos nunha fin de semana a través da Televisión de Galicia 2 

adoita ser en torno a tres: un o sábado, outro o domingo pola mañá e outro o domingo pola 

tarde, nunha fin de semana típica.  

Sen embargo, esta é unha hipótese especialmente complicada para ser dotada dunha resposta 

concreta. Por unha parte, o aumento nas retransmisións de partidos de Segunda División B e 

Terceira División aumentou en gran medida en comparación cos inicios da Televisión de 

Galicia e incluso coa década pasada.  

Nos primeiros anos logo da creación da cadea galega, os medios eran moi limitados. Daquela, 

non era posible retransmitir partidos nin gravar resumos destas categorías de xeito periódico. 

Máis tarde, cos avances que foron xurdindo, a capacidade foi crecendo proporcionalmente, 

pero a verdadeira explosión deste tipo de fútbol na Televisión de Galicia tivo lugar a partir 

do inicio das emisións da Televisión de Galicia 2 no ano 2007 e a posterior perda dos dereitos 

de retransmisión de partidos de Primeira e Segunda División.  

Tal e como explicou o xornalista Gustavo Varela na súa intervención para este traballo, ante 

a imposibilidade de competir no mercado de compra de dereitos televisivos dos clubs das 

categorías profesionais -nas súas palabras, unha temporada de dereitos do Celta de Vigo, por 

exemplo, sería a metade do orzamento da Televisión de Galicia para un ano-, optouse por 

dedicar máis atención ao fútbol modesto.  

Deste xeito naceron espazos como A Liga das Cidades, precisamente. E durante a seguinte 

década, e aínda tendo en conta os recortes en persoal que sufriu a Televisión de Galicia, a 

capacidade de retransmitir partidos aumentou. Fíxoo mediante a posibilidade que ofreceron 

as mochilas 4G, capaces de enviar imaxes de xeito instantáneo a San Marcos, onde poden ser 

mesturadas sen a necesidade de enviar ao partido unha unidade móbil necesariamente.  

Este avance, sumado á posibilidade que deu a web da Televisión de Galicia de emitir catro 

partidos simultaneamente multiplicou as posibilidades da cadea de retransmitir partidos tanto 

de fútbol como doutros deportes. Así, e aínda que é difícil achar un número concreto dos 

partidos que poderían chegar a ser emitidos como máximo nunha fin de semana, as mochilas 

4G -que, á súa vez, son as culpables de que poidan existir os carruseis de partidos citados no 



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

100 

 

capítulo anterior-, así como a existencia aínda de tres unidades móbiles basta para afirmar 

que as posibilidades de retransmisión de partidos de Segunda División B e Terceira da 

Televisión de Galicia aumentaron tanto no último lustro, pola crecente importancia da web, 

como, por suposto, dende a creación da cadea. A mellor conclusión posible é que, durante 

estes últimos anos, o fútbol modesto afianzou ou seu sitio como un produto de referencia 

para a Televisión de Galicia.  

5.1.4. A Televisión de Galicia é a única cadea autonómica que realiza unha 

cobertura tan exhaustiva de Segunda División B e de Terceira.  

Para resolver esta cuestión non se levou a cabo un estudo da programación de todas as cadeas 

autonómicas de España. Non se considerou necesario porque levaría un traballo demasiado 

grande para unha hipótese que é comprobable doutros xeitos. Principalmente, porque todas 

as fontes consultadas sobre o tema coinciden en que a Televisión de Galicia é a canle de 

televisión autonómica que máis espazo lle dedica ao fútbol de Segunda División B e Terceira 

División da súa Comunidade Autónoma. Os entrevistados realizaron estas afirmacións 

baseadas na súa experiencia ao longo de moitas décadas dedicadas a esta profesión.  

Ademais, outro argumento que sustenta tanto esta hipótese como as afirmacións que a 

corroboran ten que ver con todo o relacionado cos acordos con outras cadeas autonómicas 

para os intercambios de retransmisións de partidos. Durante os últimos anos, os equipos 

galegos de Segunda División B coincidiron no Grupo I da categoría con equipos de moi 

diversas Comunidades Autónomas: Asturias, Castela e León, Castela-A Mancha, Illas 

Baleares, Illas Canarias, Navarra, País Vasco, A Rioxa e Madrid, entre outras.  

Isto implica obrigou, na medida do posible, a que a Televisión de Galicia negociase e 

acordase con outras moitas cadeas autonómicas o intercambio das imaxes dos encontros dos 

equipos galegos contra os seus rivais da outra Comunidade Autónoma en cuestión. Polo 

tanto, a cadea galega puido comprobar de primeira man que é aquí onde existe máis material 

e máis partidos retransmitidos destas categorías.  

Resultan sorprendentes casos como os de Madrid e o País Vasco, por exemplo, que son 

cadeas de Comunidades Autónomas moi fortes economicamente, pero que non apostan en 

absoluto polo fútbol modesto. Só Real Madrid Televisión, que non é unha cadea autonómica, 
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da un seguimento similar, coa diferencia de que só ten que atender a un equipo, o Real Madrid 

Castela, ou a dous, cando existía o Real Madrid C -ademais, claro, da cobertura que lle dan 

á canteira do club en xeral-. Pero para nada é un caso similar ao da Televisión de Galicia, 

que é pioneira no panorama español á hora de difundir de tal xeito o fútbol modesto.  

5.2. Resposta ás hipóteses do Grao en Comunicación Audiovisual.  

5.2.1. Como formato televisivo, En Xogo é unha idea propia da Televisión 

de Galicia, sen casos similares no resto das televisións autonómicas.  

Esta hipótese ten dúas vertentes moi claras á hora de darlle explicación e resposta, xa que se 

podería encadrar tanto na parte xornalística como nesta audiovisual. Por unha parte, no 

apartado anterior deixouse explicado que non existe ningunha outra cadea autonómica que 

leve a cabo un tratamento do fútbol modesto como o da Televisión de Galicia.  

Sen embargo, levando a este tema á súa parte audiovisual, é certo que En Xogo, como produto 

televisivo, non é único. De feito, a súa propia realizadora sinalou que é un programa sinxelo 

na súa realización, ao non dispor de demasiadas cámaras, operadores nin medios tecnolóxicos 

en xeral. Así, a hipótese queda demostrada na eido xornalístico, pero non se sustenta no 

audiovisual. 

5.2.2. Os campos galegos presentan dificultades á hora de levar a cabo as 

instalacións necesarias para retransmitir os partidos. 

Neste caso, o enunciado do apartado é certo. Así o afirmaron tanto o produtor de En Xogo e 

a A Liga das Cidades, Ramón Castaño, por unha parte, e a realizadora das retransmisións 

deportivas con unidade móbil, Carmen Varela. Precisamente a segunda deles, Varela, sinalou 

que as condicións de moitos dos campos nos que se traballa non son as mellores, porque os 

estadios son antigos, na súa maioría, e no seu día non se construíron pensando en estar 

habilitados para levar a cabo traballos audiovisuais deste calibre.  

Deste xeito, e tal e como afirmou a realizadora na súa intervención para este traballo de 

investigación, resulta fundamental o recoñecemento previo dos terreos de xogo para axilizar 

o traballo. En Segunda División B, que é a que acapara a maioría das emisións de partidos 

en directo, hai un bo grupo de equipos -Pontevedra, Racing de Ferrol, Fabril, Celta B, Coruxo 

e Compostela, entre outros- que adoitan estar case todos os anos presentes na categoría. Por 
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iso, os seus campos xa están perfectamente traballados polo equipo da Televisión de Galicia. 

E tal e como relatou Varela, os traballadores xa non teñen que falar con ela para saber onde 

ten que ir cada cámara e cada parte do equipo técnico.  

Por outra parte, as retransmisións dende campos de Terceira División son menos habituais. 

E neste a caso, a limitación supón case unha vantaxe, porque a falta de adaptación destes 

recintos súplese coa facilidade que supón o envío das mochilas 4G -a Televisión de Galicia 

tampouco disporía de unidades móbiles suficientes como para cubrir varios encontros da 

categoría-, capaces de enviar imaxes dende case calquera campo sen necesidade dun gran 

despregue técnico. 

5.2.3. As retransmisións de A Liga das Cidades gozan dun estilo propio e 

diferenciado dos partidos de fútbol plenamente profesionais. 

As declaracións da realizadora Carmen Varela volven ser fundamentais para valorar este 

enunciado proposto. O contraste entre o traballo de Mediapro, por exemplo, que se ocupa do 

fútbol de Primeira División e Segunda División, e o da Televisión de Galicia, é importante. 

Principalmente, pola cantidade de cámaras. Mentres que no fútbol profesional, hoxe en día, 

poden utilizarse ata 23, 25 ou incluso 30 cámaras, a cadea galega utiliza habitualmente catro 

nas retransmisións con unidade móbil. É posible que o número se amplíe en dúas máis no 

caso de tratarse dun partido de importancia capital como ben podería ser unha fase de ascenso 

a Segunda División ou a Segunda División B.  

A brecha que separa a Televisión de Galicia doutras empresas está clara. É grande e 

ineludible, polo de agora. Pero ben é certo que, tal e como expresou Carmen Varela nas súas 

declaracións para este traballo, as retransmisións galegas saen ben paradas. O bo nivel dos 

operadores de cámara e, en xeral, o agarimo no traballo que amosa a cadea galega permiten 

que o seu traballo saia ben parado nesa comparación. Principalmente, o que se perden son 

detalles, que precisamente é o que tratan de aportar ese maior número de cámaras, pero o 

partido, como tal, pode verse máis que aceptablemente. Así que si, as retransmisións da 

Televisión de Galicia teñen, aínda que de xeito obrigado pola falta de medios, un estilo propio 

e diferenciado das dos partidos da Liga de Fútbol Profesional.  



A TVG e o fútbol modesto galego: perspectivas xornalística e audiovisual 

103 

 

5.2.4. A negociación dos dereitos televisivos é unha tarefa complicada que 

non sempre se pode ter lista completamente para o comezo da 

temporada.  

Esta última hipótese obtivo a súa resposta na entrevista que se realizou co xefe de Deportes 

da Televisión de Galicia, Benito Cores. Na súa intervención, o xornalista non contou 

exactamente se a tarefa da negociación destes acordos é doada ou non, pero si sinalou que o 

normal é obter os dereitos para a emisión dos partidos de todos os equipos.  

Xeralmente, os equipos galegos aceptan os contratos propostos, que adoitan durar unha única 

temporada. Os únicos problemas poden vir, e isto en palabras do produtor de A Liga das 

Cidades, Ramón Castaño, cos filiais de Celta, Deportivo e Lugo. Estes, ás veces, presentan 

complicacións -ou son máis susceptibles de amosalas- por estar os seus primeiros equipos na 

Liga de Fútbol Profesional.  

Ademais desta tarefa, máis habitual, a Televisión de Galicia, dependendo dos rivais dos 

equipos galegos nas fases de ascenso a Segunda División B e a Segunda División -se se dá o 

caso-, debe lograr acordos con outras televisións autonómicas para retransmitir os partidos 

pertinentes.  

5.3. Posibles liñas de investigación.  

Unha das tarefas desenvoltas polo departamento de deportes da Televisión de Galicia nos 

seus inicios en 1985, ademais das meramente xornalísticas  e audiovisuais, foi a de elaborar 

un vocabulario adecuado, rico e característico para realizar un bo tratamento do deporte. En 

colaboración co equipo de lingüistas que traballaron na creación da cadea, Ovidio González 

e Manuel Pampín, fontes deste traballo de investigación, xunto cos seus compañeiros de 

sección, comezaron a utilizar palabras coma curruncho, caneo, calcaño ou padiola nas 

retransmisións deportivas.  

Eran e son termos, todos eles, característicos da Televisión de Galicia e que perduran ata a 

actualidade pola súa riqueza, a súa sonoridade e a súa capacidade descritiva. Nesta 

investigación non se abordaron temas lingüísticos por falta de tempo e espazo, pero tanto 

para futuros traballos xornalísticos coma filolóxicos, un posible tema sería un análise en 
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profundidade sobre o particular uso do galego en toda a Televisión de Galicia e en concreto 

nos deportes e as aportacións feitas ao idioma ao longo de todos estes anos.  
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7. Anexos.  

7.1. Exemplos de escaletas de En Xogo40. 

7.1.1. En Xogo, 23 de febreiro de 2020. 

 

 
40 Escaletas cedidas e proporcionadas pola dirección do programa En Xogo. 
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7.1.2. En Xogo, 25 de novembro de 2020. 
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7.2. Entrevistas.  

7.2.1. Entrevistas telefónicas.  

As entrevistas realizadas poden consultarse mediante o escáner do seguinte código QR: 

 

7.2.2. Entrevistas por correo electrónico.  

A continuación, amósase o texto da entrevista respondida por Benito Cores Aragunde -xefe 

de deportes da Televisión de Galicia-: 

INTRODUCCIÓN: 

1) Nome completo. Ano e lugar de nacemento. Formación académica. 

Benito Cores Aragunde. Cambados, 1962. Graduado social. 

2) Anos de vinculación coa Televisión de Galicia. Nome oficial do posto actual e 

descrición breve das tarefas desenvoltas. 

Desde 1988,Coordenador de Deportes TVG. As labores propias do xefe de deportes: estar 

pendente das novas, da actualidade, dos dereitos deportivos e tamén do persoal a cargo. 

BLOQUE I: Retransmisións deportivas. 
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1) Como é o proceso de negociación cos clubs de Segunda División B e Terceira 

para obter os dereitos de retransmisión dos partidos? Os contratos son anuais 

ou poden durar varias temporadas? Cales son as principais obrigas e dereitos 

de cada unha das partes? De que puntos principais consta o contrato? 

Faise unha negociación cos clubs respectivos e chegamos a un acordo económico que 

satisfaga a ambas partes. Habitualmente, os contratos son anuais, aínda que cada vez máis se 

tende a facelos plurianuais, pero iso mirase caso a caso. En canto a obrigas e dereitos, 

recóllense nos contratos: cesión de imaxes, dereitos universais para todas as plataformas -

televisión ou online-, etc. O común neste tipo de contratos. 

2) As condicións son iguais para os equipos de Segunda B e os de Terceira? 

As condicións de retransmisión e de dereitos si, pero a cantidade económica é diferente nas 

distintas categorías. 

3) No caso dos partidos das promocións de ascenso e descenso, os contratos da 

temporada regular seguen vixentes ou é necesaria algunha negociación 

posterior? Para os partidos dos equipos galegos fóra da casa nestes casos de 

postemporada, negociacións con televisións locais, clubs, etc. 

Dende a CRTVG negociamos sempre as fases de ascenso, veñen recollidas nos contratos. 

Agora ben, cando xogan con equipos de fóra hai que negociar con eses clubs, sempre e cando 

non teñan cedidos os dereitos a outra televisión autonómica, coas cales podemos ter 

intercambios, ou algunha plataforma audiovisual. 

4) Ten ou tivo no pasado a Televisión de Galicia algún competidor para facerse cos 

dereitos de emisión dos partidos dos equipos galegos de Segunda B e Terceira? 

En caso afirmativo, quen? 

A CRTVG está no mercado audiovisual e dito mercado ten moitos operadores. Agora ben, 

hai que saber o interese que pode ter un produto ou outro. É dicir, pola Champions League 

hai moitos operadores interesados, pero a partir de aí vai baixando o interese. Hai que pensar 

que hai pouca diferencia entre producir un partido de Primeira con cinco ou seis cámaras ou 

un de Segunda B con catro ou cinco cámaras. O custo de produción practicamente é o mesmo 

e a rendibilidade de publicidade ou audiencias varía moito. 

5) Existe algún tipo de marco xurídico a nivel nacional que regule as retransmisións 

en directo de Segunda División B? 

A día de hoxe, séguese negociando por parte da RFEF para facerse cos dereitos da 

competición de Segunda División B. Pero hai sentencias e acordos da CNMC que din que os 

dereitos de imaxe son dos clubs. Un exemplo: os clubs de Primeira División Feminina 

cedéronlle os dereitos a MEDIAPRO e aínda que a RFEF di que pode negociar, o que pasou 

esta temporada é que moitos partidos non se televisaron por non haber acordo entre 

MEDIAPRO e a RFEF. 
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6) Durante os anos que non tivestes os dereitos para emitir os resumos no En Xogo 

dos partidos de Primeira e Segunda División, houbo algún cambio nos contratos 

de emisión cos equipos de Segunda División B e Terceira? 

Estes contratos de Segunda B e Terceira sempre van a parte dos resumos de Primeira e 

Segunda. A CRTVG apostou sempre polo fútbol da nosa comunidade. 

7) Procedemento para a negociación dos dereitos cos clubs de Segunda División B 

e Terceira. Negóciase un por un con todos ou cada club pode ter? 

Hai un contrato tipo, que se negocia cos clubs e o que vai subindo de Terceira súmase a ese 

contrato se o desexa. Sen discriminación na cantidade económica, son todos iguais para a 

CRTVG. 

8) Estes contratos para a retransmisión de partidos comezan coa aparición da 

TVG2? 

Non, antes da TVG2 xa había contratos cos clubs de Segunda B e Terceira porque a TVG xa 

emitía partidos. 

9) Houbo algún ano no que non se chegase a un acordo con algún club de Segunda 

División B ou Terceira? 

De Segunda B case sempre todos estiveron dentro do acordo, en Terceira xa hai máis 

diversidade e hai algún club que non asina. Queda fora do contrato dos partidos que xoga 

coma locatario, pero dos partidos que xogue fóra non pode dicir nada e, se temos acordo con 

ese outro club, televisamos o partido. 

10) Houbo algún caso de emisión dun partido dunha categoría máis baixa que 

Terceira? 

Demos Preferente e incluso partidos da costa. Tamén xuvenís e outras categorías inferiores. 

11) Cales son os criterios para a selección dos partidos retransmitidos en directo en 

A Liga das Cidades? 

O interese deportivo e as posibilidade que teñamos de produción, segundo as circunstancias 

de clasificación, horarios, etc. Máis ou menos, por temporada sempre se televisan o mesmo 

número de partidos. 

BLOQUE II: As audiencias. 

1) Que sistemas de medición de audiencias utiliza principalmente a TVG? 

As que están no mercado audiovisual: KANTAR MEDIA. 

2) Que tamaño e características ten a mostra? Considera que, no caso da TVG2, é 

verdadeiramente representativa? 
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As características son as da propia empresa cos seus sistemas de medición. Sobre se son 

representativos ou non, penso que no mundo actual tal vez faltan nesas audiencias as 

medicións dos aparellos online. 

3) Todos os valores relacionados coas audiencias do En Xogo que recolle o 

documento facilitado medraron entre un 12% e un 23% no lustro que vai de 

2015 a 2020 con respecto ao anterior. Na súa opinión, a que pode deberse esa 

melloría? 

As audiencias no eido deportivo dependen moito do interese deportivo. Non é o mesmo ver 

un partido de voleibol da Liga que estar vendo o partido de voleibol dunhas Olimpíadas, ou 

televisar o primeiro clasificado contra o terceiro que un dos partidos no que non se estea 

xogando nada. A expectación crea moita audiencia. 

4) Os valores recollidos experimentan un pico durante os anos 2016 e 2017. Na súa 

opinión, a que pode deberse? 

Puido deberse, como dicía antes, á clasificación dos equipos, se están loitando pola fase de 

ascenso, o número de equipos da categoría, etc. Houbo temporadas nas que tivemos sete 

equipos en Segunda B. E iso crea moita mais expectación. 
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