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Introdución
A Asociación Senunpeso  está  centrada  no  eido  audiovisual  cun  obxectivo  triplo:  a
formación, a promoción e a exhibición. Foi nesa liña na que continuamos traballando
no ano 2016, sempre tamén, no caso da promoción e a exhibición,  coa vontade de
achegar  as  producións  galegas  a  espazos  e  públicos  aos  que  non  chegan
habitualmente;  e,  no  caso  da  formación,  de  facilitarlles  o  acceso  ás  diferentes
disciplinas deste ámbito e ás tecnoloxías máis recentes tanto a afeccionados como a
profesionais. 

Queremos crear un espazo alternativo de formación, tamén dende un lugar no que non
hai centros de formación especializada, no ámbito rural, porque cremos que é preciso
democratizar  o  coñecemento  e  que  o  contexto  actual,  coas  novas  ferramentas  de
información das que dispoñemos, facilita este camiño.

Entendemos o audiovisual coma un traballo ou unha afección colaborativa, onde todas
as partes  son importantes,  e  que,  aproveitando e compartindo os  coñecementos,  a
creatividade  e  os  materiais  pódense  facer  grandes  produtos  audiovisuais  sen
necesidade de contar con grandes orzamentos.

Partindo destas reflexións, unha vez máis a nosa principal actividade foi o Laboratorio
Audiovisual de Vedra, o LAV016, que chegou á súa novena edición oito cursos para
persoas adultas e tres para rapaces de 10 a 16 anos. Ao mesmo tempo, procuramos ao
longo  do  ano  facer  ciclos  e  proxeccións  audiovisuais,  tratando  de chegar  a  todo  o
concello e que as actividades tivesen repercusión tamén fóra de Vedra.

Nesta ocasión, ademais da propia mostra audiovisual asociada ao LAV, desenvolvemos
o ciclo de cine de verán 4x4x4, coa intención de recuperar o cinema ao aire libre en
Vedra;  o  ciclo  de  cinema  documental,  co  que  pretendemos  achegar  realidades  aos
veciños e veciñas do concello vistas desde a perspectiva de realizadores galegos;  e
unha proxección para os máis cativos para que se entretivesen nas vacacións de Nadal.
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LAV016: Laboratorio Audiovisual de Vedra

Introdución
A novena edición do Laboratorio Audiovisual de Vedra (LAV016) celebrouse os días
12,  13 e 14 de febreiro de 2016 en Vedra.  Participaron máis de 300 persoas,  que
asistiron ás xornadas de formación e á mostra audiovisual. 

O LAV016 foi organizado pola Asociación Senunpeso, co apoio do Concello de Vedra e
coa colaboración do CPI de Vedra, o Instituto IES Manuel García Barros da Estrada e as
empresas One Telecom e Trípede. 

O Concello de Vedra achegou apoio económico, ademais de colaboración en aspectos
loxísticos, como a cesión de espazos públicos (Biblioteca Municipal e Casa Social da
Terceira Idade) e en aspectos de difusión (impresión de papelería e comunicación a
través do boletín e do e-mail).

O CPI de Vedra cedeu as instalacións do colexio,  o  que permitiu a celebración das
xornadas de formación e o Instituto IES Manuel García Barros da Estrada cedeu catro
proxectores para “Creación audiovisual en tempo real”.

Por  último,  a  empresa  One  Telecom  ofreceu  apoio  técnico  para  que  o  alumnado,
profesorado  e  organización  dispuxese  de  rede  Wi-Fi  para  o  acceso  a  Internet  e  a
empresa Trípede facilitou material para o obradoiro “Kung fu fotográfico”.

Xornadas de formación
As xornadas de formación desenvolvéronse os días 13 e 14 de febreiro no seguinte
horario: 

 Sábado 13 de 10 a 14h e de 15:30 a 19:30h

 Domingo 14 de 10 a 14h e de 15:30 a 17:30h

Consistiron en 11 cursos de formación teórica e práctica, cada un deles de 14 horas de
duración.  Oito  deses  cursos  estaban  dirixidos  a  persoas  adultas,  afeccionados  ou
profesionais. Dous cursos estaban dirixidos a rapaces de entre 12 e 16 anos e un, a
alumnos de 10 a 16 anos. 

Os cursos celebrados foron os seguintes: 
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 Realización de videoclips, impartido por Mar Catarina e Rubén Domínguez.

 Escritura de guión de longametraxe, impartido por Alfonso Zarauza e Jaione
Camborda. 

 Interpretación para a televisión, impartido por Mariana Carballal.

 Creación audiovisual en tempo real, impartido por Oswaldo García. 

 Sonorización de eventos, impartido por Xacobo Castro.

 O son, do low cost ao cinematográfico, impartido por Xoán Escudero.

 Kung fu fotográfico, impartido por Paco Rocha.

 Dirección de actores e actrices, impartido por Jorge Coira. 

 #Vedra2Q16 (12 a 16 anos), impartido por María Lobo e Roi Guitián.

 Xornalista por un día (12 a 16 anos), impartido por Rocío Ovalle, Esmeralda
L. Castro e Moisés Álvarez.

 Xogando coa holografía (10 a 16 anos), impartido por Xurxo Guitián e Jenaro
Castro. 

En total asistiron aos obradoiros 140 persoas. Todas recibiron o diploma que acredita
que realizaron o curso con aproveitamento. 

Asistencia aos cursos

Realización de videoclips 12

Escritura de guión de longametraxe 15

Interpretación para a televisión 15

Creación audiovisual en tempo real 11

Sonorización de eventos 12

O son, do low cost ao cinematográfico 14

Kung fu fotográfico 14

Dirección de actores e actrices 16

#Vedra2Q16 6

Xornalista por un día 10

Xogando coa holografía 15

Debullamos a continuación a información detallada de cada obradoiro.
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Realización de videoclips

Neste obradoiro afondouse nas diferentes fases do proceso de realización dun video-
clip, desde a idea inicial ata a edición final, e os alumnos puxeron en práctica todos es -
tes coñecementos a través dun proxecto conxunto. O programa deste curso foi o se-
guinte:

SÁBADO

ACCIÓN 1: CARTOGRAFÍA RÍTMICA

Actividade 1 (10:00-12:00) 
Toma de contacto e presentación do proceso creativo de PRENOM e de referencias es-
téticas, co fin de crear un espazo de participación e diálogo e xeración de preguntas so-
bre os materiais presentados.

ACCIÓN 2: MESA DE MONTAXE

Actividade 1 (12:00-14:00)
Mans á obra. Presentación do proxecto artístico (elaboración dun videoclip) a desen-
volver no curso e dos recursos técnicos e materias cos que contamos (chroma + cáma-
ras + programas de edición) e, posteriormente, realización dunha “choiva de ideas” en-
tre todas e todos para chegar a unha proposta conxunta. Nesta actividade tiña que que-
dar resolta a idea inicial para comezar a gravación pola tarde.

Actividade 2 (15:30-19:30)
Gravación co uso do chroma da proposta seleccionada e primeiras tomas de contacto 
co programa de edición e posprodución facendo fincapé na montaxe (ritmo visual, co-
rrelación entre planos...)

DOMINGO

Actividade 3 (10:00-14:00)
Aplicando os coñecementos básicos de edición e posprodución mostrados no día ante-
rior, continuouse coa edición final do videoclip.

ACCIÓN 3: CODA HELICOIDAL

Actividade 1 (15:30-17:30)
Autoavaliación do traballo realizado e presentación de posibles modos de difusión do 
videoclip (festivais, Internet...).
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MAR CATARINA (Vilagarcía de Arousa, 1988)

Licenciouse en Comunicación Audiovisual na Facultade de Ciencias da Comunicación
da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela,  tendo  estudado  o  último  curso  na
Universitat  Pompeu  Fabra  en  Barcelona.  En  xullo  de  2012  remata  o  Posgrao  en
Fotografía,  Proxecto e Arte Contemporánea organizado polo IPA en colaboración co
Atelier de Lisboa e en xullo de 2014 o Mestrado en Profesorado na especialidade de
Artes Plásticas e Visuais na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de
Santiago de Compostela.  Actualmente  realiza  estudos de doutoramento en Estudos
Artísticos  na  Universidade  Nova  de  Lisboa.  É  autora,  entre  outros,  dos  proxectos
fotográficos  Outra (2007),  Memoria (2010),  Segunda pel (2011)  e  A Lagoa (2012).
Tamén  se  dedica  ao  vídeo  experimental  e  á  realización de  videoclips  no  colectivo
PRENOM. Toca o teclado en Chicharrón e Esposa.

RUBÉN DOMÍNGUEZ  (Ogrobe, 1987)

Comeza dende moi novo a debuxar e pintar aínda que non é ata os quince anos cando
descubre os medios dixitais e as súas posibilidades. A partir de aí, e influenciado pola
súa paixón pola música, comeza a estreitar as relacións entre deseño, imaxe e son en-
contrando o seu camiño nunha simbiose entre a colaxe punk e a arte pop. Mentres es-
tuda na Escola de Imaxe e Son da Coruña comeza a tocar na banda Telephones Rouges,
feito que vinculará moi estreitamente o seu traballo vindeiro co mundo da música.
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Despois de entrar na Universidade de Vigo, comeza a desenvolver máis profesional-
mente a súa labor como deseñador e realizador audiovisual, firmando traballos para
bandas como Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carminha, Unicornibot, Franc3s
ou El Columpio Asesino e traballando para discográficas e empresas como Mushroom
Pillow, Limbo Starr, Mapatadre, Acuarela, Work On Sunday Management ou o Canal
Rías Baixas.

No 2010 crea xunto a Mar Catarina o coletivo PRENOM no que traballa realizando vi-
deoclips e deseños cunha clara vocación autoral e polos que xa conta con algún premio
e mención como é o caso do videoclip “Puerto del Sonido”, co que gañou o premio ao
mellor videoclip no Festival de Cans. En 2014, PRENOM redimensiónase e pasa a con-
tar cunha división editorial, publicando os dous primeiros discos das bandas Chicha-
rrón e Elvis Negro, actividade na que centra parte dos seus esforzos actualmente. Ade-
mais disto, continúa a facer música a través de varios proxectos musicais como Chicha-
rrón, Pantis ou Metralletas Lecheras.
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Escritura de guión de longametraxe

Este  obradoiro  tivo  dúas  partes  e  dous  profesores:  na  primeira,  de  oito  horas  na
xornada  do  sábado,  Alfonso  Zarauza  abordou  os  principios  básicos  da  escritura
tradicional de guión de longametraxe (sustancia, estrutura e estilo); e na segunda, de
seis horas no domingo, Jaione Camborda afondou no poder evocador da imaxe fílmica
e a súa capacidade de narrar sen caer na narrativa literaria tradicional. Aínda que a
priori  sexan contidos contrapostos,  ambos son necesarios para abarcar a busca da
excelencia no filme. 

ALFONSO ZARAUZA

Este director e guionista de cine comezou a súa carreira cinematográfica nos anos 90,
época na que escribiu e dirixiu seis curtametraxes. En 1998 comezou a traballar para o
programa Media da UE, coordinando obradoiros profesionais para a Media Business
School  e  organizando o European Master Audiovisual  Management.  En 2002 Iroko
Films, coa que produciu oito longametraxes entre 2002 e 2008 (Machín toda una vida,
Un rey en la Habana e El hombre de arena entre outras). En 2004 escribiu en Brasil a
súa primeira longametraxe, A ilha da morte, coa que gañou en 2007 o premio ao mellor
guión  de  longametraxe  no  Festival  de  Trieste  (Italia).  No  ano  2007  dirixiu  a  súa
primeira longametraxe, La noche que dejó de llover, que recibiu numerosos galardóns,
como o de mellor director no Festival Internacional de Viña del Mar en Chile (2009) ou
o de mellor director e mellor guión nos Mestre Mateo 2008. No ano 2009 dirixiu 13
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capítulos da serie de televisión  O Nordés e no 2012,  Encallados,  coescrita con Andy
Mahía  e  Xosé Castro “Pato”.  En 2014 presentou  Los  fenómenos,  unha longametraxe
coescrita con Jaione Camborda que obtivo numerosos premios a nivel internacional.
Nese mesmo ano comezou a dirixir a longametraxe documental  As viaxes de Chévere,
sobre o grupo de teatro Chévere.

JAIONE CAMBORDA

Jaione  Camborda  conta  cunha  ampla  experiencia  en  diferentes  eidos  do  mundo
audiovisual,  no  que  se  iniciou  cos  seus  estudos  de  Comunicación  Audiovisual  en
Madrid,  Dirección de Cine en Praga na escola de cine FAMU e un Posgraduado de
Dirección Artística na escola de cine HHF de Múnic. No ano 2011 fundou a produtora
Esnatu Zinema.  Destaca  o seu labor  como coguionista  con Alfonso Zarauza de  Los
fenómenos, que gañou o premio ao mellor guión no Festival de Cine de Fortaleza e o
Mestre Mateo 2015; como directora artística das longametraxes Encallados, El oro del
tiempo e  Las altas presiones; e como directora de pezas fílmicas experimentais, como
Nimbos, Prueba de agilidad, A rapa das bestas e Se apresuran los peces bajo el agua.
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Interpretación para a televisión

Os actores e as actrices atopan na televisión unha saída importante para a súa carreira.
Neste  obradoiro  pretendeuse  atopar  ferramentas  que  fagan  posible  dun  xeito
satisfactorio o proceso de creación interpretativa neste medio. Para iso, analizouse e
reflexionouse sobre as similitudes e diferenzas con outros espazos de expresión como
o teatro,  por exemplo; abordouse a construción da personaxe, un eixo fundamental
para desenvolver o traballo de creación; e, por suposto, afondouse nas características
do medio audiovisual, en particular da televisión, que determinan este proceso.

MARIANA CARBALLAL

Mariana Carballal, licenciada en Arte Dramática, posgraduada en Estudos Teatrais e
Cinematográficos e cun mestrado en Teatro e Sociedade, é profesora de Interpretación
da  ESAD  de  Galicia  e  de  Dirección  de  actores  na  facultade  de  Comunicación
Audiovisual na Universidade de Vigo.  Ademais,  conta cunha longa traxectoria como
actriz de teatro, televisión e cine (Mareas vivas, La piel que habito, Pratos combinados,
O ano da carracha, Hospital central, Manos a la obra, Nada es para sempre, O show dos
Tonechos etc.)  e  dirixiu os cincuenta primeiros  capítulos  da serie da TVG  Libro de
familia, así como Escoba! e o piloto de En coma, entre outras obras audiovisuais. Na súa
carreira participou en numerosos proxectos de diferente natureza, como presentar ou
organizar  diversas  galas  de  premios,  dirixir  obras  de  teatro  e  dar  obradoiros
relacionados coa interpretación a nivel nacional e internacional.
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Creación audiovisual en tempo real

Neste curso os alumnos coñeceron brevemente as propostas de diferentes colectivos e
creadores no eido da creación audiovisual en tempo real. Entraron en contacto coa tec-
noloxía asociada aos procesos de creación de live cinema e afondaron no uso do Reso-
lume Arena como ferramenta básica dende a que desenvolver producións audiovisuais
en tempo real. Traballaron con fontes de vídeo externas, controladores MIDI e outros
dispositivos incluídos no seu portátil que lles axudasen a crear algún elemento de inte-
ractividade. Por último, desenvolveron un proxecto no que practicaron os coñecemen-
tos adquiridos. O programa foi o seguinte:

1. Introdución ao proceso de creación audiovisual en tempo real 

-Exemplos de producións audiovisuais en medios non tradicionais.

-Conceptos básicos: mapping de MIDI, teclado e vídeo, CGI, realidade aumentada e
virtual, códecs e resolución...

-Fontes de información e consulta. Colectivos e artistas.

2. Software e hardware 

-Resolume Arena.

-Software adicional para proceso produtivo: MPEG Streamclip, Compressor,  Able-
ton, Soundflower.

-Capturadoras Blackmagic.

-Controladoras MIDI.

-Distribuidoras de vídeo.

-Proxectores e conexionado.

3. Resolume Arena 

-Capas e columnas, programas e previo.

-Traballo específico por clips, capas e columnas.

-Xestión de fontes.

-Xestión de MIDI.

-Xestión de saída: videomapping.

-Automatismos, audio interactivo.
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4. Xestión do proxecto: análise da idea e plan de produción.

5. Desenvolvemento do proxecto conxunto

OSWALDO GARCÍA CRESPO

Doutor en Comunicación Audiovisual e realizador con máis de dez anos de experiencia
no  sector  audiovisual.  Desenvolveu  programas  infantís,  musicais  e  de  ficción  para
televisións públicas e produtoras privadas, e como freelance participou na realización
de videoclips e videoinstalacións e na construción de espazos visuais e sonoros para
artistas  plásticos  e  espectáculos  escénicos.  Imparte  na  Universidade  de  Vigo  as
materias  de  Montaxe,  Realización  e  Novos  Formatos,  materia  na  que  aborda  a
narrativa audiovisual  vinculada a medios non tradicionais,  seguindo o seu interese
polo diálogo entre tecnoloxía e creatividade.
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Sonorización de eventos

Neste curso os alumnos familiarizáronse coas funcións do técnico de son de eventos
como a sonorización dun grupo, a montaxe dunha conferencia, un programa de radio
ou unha obra de teatro. Para iso aprenderon a recoñecer as partes dunha mesa de son
e o seu funcionamento, a distinguir os diferentes tipos de cables e a conexión entre
equipos, a diferenciar as fontes de son e a súa forma correcta de captación, a manexar
os equipos de son que se empregan nun espectáculo ao vivo, a usar os diferentes tipos
de microfonía, o procesado do sinal e a monitoraxe en concertos; todo isto apoiado con
exemplos prácticos. 

XACOBO CASTRO

Formado  na  Escola  de  Imaxe  e  Son  de  Vigo,  conta  con  máis  de  once  anos  de
experiencia  como  técnico  de  son  e  iluminación  en  diferentes  eidos.  Traballou  con
numerosas compañías de traballo,  como Os Quinquilláns (cos que realizou máis de
200  representacións  a  nivel  nacional  e  internacional),  Volta  e  Dalle,  Nut  Teatro,
Chévere, Limiar Teatro, Acaso Dança, etc.; en espectáculos de danza con David Loira,
Javi Martín, La Macana ou Mónica García, entre outros; en diversas empresas de son e
iluminación de espectáculos, como RTA, Dibay ou Teaga e en series para a TVG como
Terras de Miranda, Matalobos, Padre Casares e programas como Luar, Cifras e letras, Os
Tonechos ou  O  pequeno  gran  show.  Ademais,  foi  xefe  técnico  de  sala  e  técnico  de
iluminación e vídeo na Sala Nasa entre 2005 e 2008. 
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O son, do   low cost   ao cinematográfico

A idea deste curso foi poder proporcionarlle ao alumno as ferramentas básicas para
poder  encargarse  do  audio  dunha  produción  audiovisual.  Para  iso,  realizáronse
escoitas activas para “aprender” a  escoitar un produto audiovisual  e  diferenciar os
elementos sonoros. É importante saber que é o son e como se capta, polo que se viron
os  aparellos  que  entran  en  xogo  nunha  produción  dependendo  do  formato  e  o
orzamento. Tamén é fundamental coñecer o organigrama dun equipo de son e a cadea
de traballo, así como a xestión do material de audio. Todo isto apoiouse con supostos
prácticos nos que se aprendeu a localizar, as formas de microfonear, como traballar
unha secuencia coral, etc.

XOÁN ESCUDERO

Tras formarse como técnico de son, iniciouse no mundo do audiovisual neste posto
tanto en cine como en televisión. Actualmente traballa como freelance para moitas das
produtoras  galegas  ocupando  varios  postos  dentro  do  equipo  de  son.  Tamén  é  o
responsable de son de diversas producións cun carácter máis cinematográfico como
Ser e voltar de Xacio Baño, La niebla de David Hernández ou Brand de Carlos Álvarez-
Ossorio. Tamén dirixiu e escribiu diversas curtas, videoclips e vídeos didácticos. En
2014  fundou  a  produtora  Y  La  Nave  Va,  onde  traballa  en  varios  proxectos  como
director e guionista como O tempo futuro, a súa primeira longametraxe documental.
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Kung fu fotográfico

Neste  obradoiro  analizáronse  solucións  creativas  e  baratas  para  a  fotografía
audiovisual e mediante a práctica víronse os diferentes efectos que se poden lograr
empregando os medios máis comúns. Ás veces só temos unha cámara para realizar un
proxecto e iso non ten por que limitar a nosa capacidade creativa. Unha boa análise do
proxecto, a selección coidada das localizacións ou o aproveitamento dos recursos que
están  preto  de  nós  poden  achegar  á  nosa  produción  características  propias  de
producións máis complexas. O curso compúxose de tres bloques prácticos nos que se
ensaiaron diferentes métodos e técnicas que poidan amañar algunha necesidade antes
e durante a gravación. Os alumnos aprenderon a aproveitar aquilo do que xa dispoñen
aforrando cartos nas súas producións. O programa foi o seguinte:

 Bloque 1 - Preprodución, lecturas de guión, localizacións, recursos, 
ferramentas, probas de cámara.

 Bloque 2 - Produción, iluminación básica, recursos, ferramentas económicas, 
pros e contras das localizacións e como usalos ao noso favor.

 Bloque 3 – Iluminar (case) sen cartos, sol, velas, lámpadas, dimmers, tubos 
fluorescentes, chispas e todo o que un poida ter á man. 
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PACO ROCHA

Desde 1995 traballa como fotógrafo colaborador de distintas axencias e medios de
comunicación. En 1999 faise cargo da xestión e control de calidade dun importante
laboratorio  fotográfico  para  afeccionados.  Do  2001  ao  2003  introdúcese  no
audiovisual de man dunha grande empresa de produción. No 2005 é contratado por
Kodak como delegado da zona noroeste,  xestionando as  grandes contas  da  zona e
levando a cabo os labores de proba, presentación e formación de produto da área de
fotografía dixital. Desde a aparición do software Adobe Photoshop Lightroom no 2006,
proporciona formación continua a distintas asociacións de empresarios e grupos de
profesionais.  No  2007  establécese  definitivamente  como  profesional  freelance nas
áreas de fotografía profesional, dirección de fotografía e formación.
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Dirección de actores e actrices

A partir de técnicas de improvisación e de traballo con texto, os directores puideron
experimentar a relación directa cos actores e romper a barreira que acotío se establece
entre estes dous mundos. Traballar cos actores, participar do seu xogo, sentir o outro
lado, entender cales son as claves nas que se manexan os actores e así poder abrir
unha comunicación creativa entre director e actor.

JORGE COIRA

Director, guionista e montador de cine e TV.

Como director é responsable de longametraxes como  18 comidas e  El año de la ga-
rrapata, series como Luci, Padre Casares, Pelotas, El comisario, As Leis de Celavella ..., ou
curtas como O matachín ou Mofa e Befa: Gran Liquidación, entre outras.

Ademais de montar traballos propios, tamén se encargou de varias curtametraxes, de
documentais e das longametraxes  El menor de los males, de Antonio Hernández e  El
desconocido, de Dani de la Torre. Por este último filme vén de ser nominado ao premio
Goya á mellor montaxe.
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#Vedra2Q16 (12 a 16 anos)

Estraños feitos aconteceron na tranquila vila de Vedra durante a mañá do 13 de febrei-
ro de 2016. Todo semellaba igual que a noite anterior, se non fose porque se detecta-
ron estrañas presenzas, se observaban inquietantes desaparicións e todo parecía mu-
dar de sitio, o que nos fai pensar que no ano 2016 nada é o que parece. Un grupo de
rapaces atopábase no interior do CPI de Vedra e foron as únicas testemuñas do que
aconteceu, co que tiveron a responsabilidade de narrar os feitos vividos ao resto de te-
rrícolas.

Os participantes tiveron que escribir,  coa axuda dos seus móbiles,  unha historia de
guión imprevisible e resultados inesperados. Seguindo a estrutura en tres actos (pre-
sentación, nó e desenlace), construíron un relato “transmedia” coa axuda de tres apli-
cacións e do seu brillante maxín. Nas catro horas que durou a actividade, os rapaces
experimentaron facendo trucos de “maxia barata” con Vine, recrearon o xénero da fal-
sa noticia, xogaron cos efectos de audio e interpretaron breves pezas musicais coa axu-
da de SmashDub. 

A actividade quixo achegar á rapazada as formas creativas de utilizar os móbiles para
facer trangalladas audiovisuais e, sobre todo, para contarlle ao resto do mundo os des-
concertantes sucesos do 13F. A construción do relato puido seguirse en tempo real en
diferentes redes sociais baixo o hashtag #Vedra2Q16, e estivo aberta á participación
por estas canles do mundo enteiro e parte do estranxeiro. 
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GINGKO

Gingko é un proxecto de comunicación e educación cos pés en Vigo e a cabeza en moi-
tos sitios. Cremos que as mellores formas de aprender son xogando e facendo, por iso
realizamos obradoiros prácticos nos que o importante son os participantes e os seus
intereses. As nosas actividades sempre están dirixidas a fomentar a creatividade e o
sentido crítico mediante a análise e a subversión da linguaxe dos medios. Algunhas das
últimas actividades formativas nas que andamos metidas son o EpDLab, Obradoiro de
Xornalismo Dixital  e outras actividades para centros de ensino secundario, así como
na formación en innovación educativa para profesionais.
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Xornalista por un día (12 a 16 anos)

Este obradoiro fixo posible que rapaces de entre 12 e 16 anos puidesen formar parte
do gabinete de comunicación do LAV, onde experimentaron de xeito práctico como se
difunde un evento cultural.

Os tres xornalistas encargados de impartir este curso comezaron por explicarlles aos
alumnos un pouco de que vai iso de informar e comunicar e uns conceptos básicos so-
bre o LAV e os gabinetes de comunicación. Segundo as súas preferencias, crearon va-
rios equipos multidisciplinares nos que desenvolveron de maneira práctica as diferen-
tes tarefas de comunicación para que cadaquén asumise as facetas que máis lle gusta-
sen: redactar informacións, xestionar redes sociais, tirar fotografías, coordinar o equi-
po, contactar coa prensa....

Baixo a supervisión dos profesores, os alumnos tomaron control da información que se
difundía, interactuaron coa organización, os estudantes e os profesores do LAV e crea-
ron medios propios para difundir o seu traballo, como un blog (https://laboratoriove-
dra.wordpress.com/),  xestionaron as redes sociais da asociación Senunpeso, falaron
cos medios de comunicación e escribiron unha crónica que se publicou no diario elec-
trónico Galicia Confidencial 

(http://tendencias.galiciaconfidencial.com/noticia/27973-vedra-luces-camaras-ac-
cion).

ROCÍO OVALLE 

Xornalista e comunicadora especializada en temas sociales y de cooperación. Colabora
como freelance en El Mundo, El País e eldiario.es, entre outros, e traballou en radio e
prensa. Traballa con Cruz Vermella, e antes fíxoo con outras ONGs, como a Fundación
Vicente  Ferrer  na  India.  Tamén  ten  experiencia  na  comunicación  de  proxectos
audiovisuais, como o BccN Film Fest e un longo etcétera.
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ESMERALDA L. CASTRO

Especialista  na  comunicación de  eventos  culturais,  e  xa  tocou todos  os  paos:  cine
(Festival  de  Cans),  música  (Cantos  na  Maré,  Festival  Reperkusión),  artes  escénicas
(xornadas  de  Escena  Galega),  circo  (La  Fiesta  Escénica),  artes  plásticas  (CGAC)...
Tamén  traballou  na  Universidade  de  Vigo  e  na  redacción  de  contidos  da  Gran
Enciclopedia Galega, entre outros.

MOISÉS ÁLVAREZ 

Dedícase agora á xestión de contidos e o deseño funcional de portais web, pero antes
traballou  durante  bastante  tempo  no  ámbito  da  comunicación  corporativa,  tanto
institucional como cultural. Entre as cousas que lle tocou contar están o Festival de
Cans,  varias  películas  e  festivais  de  ZircoZine,  producións  musicais  de  Nordesía,
lanzamento de discos e outras cousas varias.
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Xogando coa holografía

Neste obradoiro explicáronse os principios básicos da holografía e a diferenza entre o
que son os "efectos holográficos" e a holografía real. Os alumnos viron como o que
hoxe se coñece como efectos holográficos se inventou hai moito tempo e como estes
existen na natureza. Finalmente demostrouse como é posible converter o móbil ou a
tableta nun "proxector holográfico" e os asistentes aprenderon a crear as súas propias
holografías. O programa foi o seguinte:

1. Introdución á holografía.

2. A holografía no mundo audiovisual.

3. Holografía e efectos holográficos.

4. Como facer un proxector holográfico.

5. Como crear as túas propias holografías.

6. Creación dunha proxección holográfica de cada un dos asistentes.

CETA SYSTEMS

Jenaro Castro é enxeñeiro informático, responsable técnico de CETA Systems e respon-
sable da Área de Informática do Aeroporto de Lavacolla. Ademais é consultor, investi-
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gador, analista sistemas e arquitecto de sistemas de información. Leva máis de 20 anos
desenvolvendo proxectos de visión artificial e esterescopía, recoñecemento facial, mi-
crocontroladores e robótica. A maior parte da súa etapa profesional realizouna en Ar-
gonet Comunicaciones, onde foi responsable de proxectos como por exemplo o SIU-
COM (Módulo Fuerzas Aéreas de Combate) ou no sector da distribución, telefonía, de-
fensa e I+D+i.

Xurxo Guitián é o responsable de contidos de CETA Systems. Con formación en campos
tan  diversos  como  a  Física  e  a  Socioloxía,  desenvolveu  case  toda  a  súa  carreira
profesional no departamento de publicidade de  La Voz de Galicia, onde desenvolveu
automatismos para a integración da publicidade no sistema editorial. Encargouse do
deseño, edición e xestión de publicidade para soportes dixitais (internet, televisión) e
en papel.  Administrador  dos  CMS para a xestión de contidos  dixitais  nas  webs do
Grupo Voz e adaptación de formatos de vídeo para a súa reprodución en múltiples
plataformas, navegadores e sistemas operativos.

Esta  experiencia  lévaos  á  creación  da  empresa  CETA  Systems,  onde  desenvolven
aplicacións para xestión de dispositivos de Digital  Signage avanzados que permiten
controlar en remoto redes de cartelería digital baseadas en reprodutores Android cun
sistema de control  multiplataforma en JAVA.  Para darlle  maior  alcance á cartelería
dixital  orientada  á  publicidade,  desenvolven  un  sistema  que  inclúe  tecnoloxía  de
biometría facial  para realizar estudos de impacto, campañas publicitarias e sistemas
de proxección holográfica para instalacións efémeras.

Memoria 2016. Asociación Senunpeso Producións 23

http://cetasystems.com/


Memoria 2016. Asociación Senunpeso Producións 24



Mostra audiovisual
De xeito paralelo á celebración das xornadas de formación, o LAV016 incluíu unha
mostra audiovisual no Centro Sociocultural de Vedra (Casa da Terceira Idade), na que
se puideron ver varias producións galegas recentes, presentadas polos seus autores.

A entrada a todas as proxeccións foi de balde. A asistencia media foi de 65 persoas por
pase, para un total de, aproximadamente, 200 espectadores.  

O programa da mostra foi o seguinte: 

Venres 12 de febreiro / 20:30 h.

No hay más remedio, de José E. Pintor (Pinky) 

Ángel,  Fonso  e  Roberto  son tres  anciáns  con
problemas  que  toman  unha  decisión
equivocada: cometer un atraco a unha farmacia
para  conseguir  o  diñeiro  necesario  para
realizar cada un o seu soño persoal. A idade, a
tecnoloxía,  os  particulares  empregados  e
clientes  da  farmacia  e  unha   sociedade  moi
particular fan que os plans non sucedan como
eles tiñan pensado.

O  galego  José  Pintor  (Pinky)  dirixiu  na
República  Dominicana  esta  comedia  que  se
converteu  na  película  máis  vista  no  país
caribeño e acadou un gran éxito noutros países
da rexión. 

República Dominicana | 2014 | 90 min. | Ficción: comedia
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Sábado 13 de febreiro / 17:00 h. Sesión infantil

Maimiño e o espello máxico, de Alfonso Padrón

Esta é a historia dun pequeno labrego que quere sacar a súa familia da pobreza. Unha
praga de insectos que destrúen a colleita do campo no que vive e o encontro co Espello
Máxico da Media Laranxa son os sucesos que o levarán á aventura. O Espello revélalle
quen é a muller dos seus soños e anímao a ir á cidade xunto aos seus irmáns, Pablo e
Pedro. 

A galega Ficción Producciones e o Instituto de Cine Cubano coproducen esta película
que gañou en 2014 o premio á mellor longametraxe de animación no Festival de La
Habana e que agora é candidata ao Goya na mesma categoría. 

Cuba-Galicia | 2014 | 78 min. | Animación: aventuras
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Sábado 13 de febreiro / 20:00 h. 

Fíos fóra, de Illa Bufarda

Por  moi  finos  que  sexan,  detrás  de  tódolos  fíos  que  nos  rodean  hai  historias.  As
mulleres galegas que traballaron no sector téxtil dende os 60 foron a man de obra
perfecta e cativa para erguer unha industria xigante que agora se atopa deslocalizada.
Este documental fai un nobelo do sector téxtil aquí e fóra, antes e agora. A historia
repítese nos fíos doutros lugares, nos nós deste sistema. 

Illa  Bufarda escribe,  produce e dirixe  este  documental  con produción executiva  de
Amarante, que se introduce na historia das obreiras galegas do téxtil, entre costuras e
patróns. 

Galicia | 2015 | 90 min. | Documental
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Ciclo de cine de verán 4x4x4

Introdución

No verán de 2016 a Asociación Senunpeso organizou o seu segundo ciclo de verán
4x4x4. Seguindo a filosofía do ano anterior, proxectáronse catro películas galegas en
catro parroquias do concello de Vedra en catro venres dos meses de xullo e agosto co
obxectivo de recuperar o cine de verán en Vedra e achegar aos veciños e veciñas algúns
dos filmes galegos de máis éxito dos últimos anos. 

O ciclo contou coa colaboración do Concello de Vedra, a A. C. Papaventos (Vedra), a
Asociación de Veciños de Picón (San Pedro de Vilanova), a Escola de Música de Santa
Cruz de Ribadulla, a Asociación Xuvenil e Cultural A Dorna (Trobe) e a Asociación de
Veciños de San Fins (San Fins de Sales). 

O Concello de Vedra achegou financiamento dentro do convenio anual coa Asociación
Senunpeso.  e  a  A.  C.  Papaventos  cedeu o  equipo  de  son.  Coas  catro asociacións,  a
fórmula  que se  empregou foi  a  coorganización en cada parroquia,  de  xeito  que se
compartiron  os  custes  derivados  da  proxección  (cada  asociación  pagou  50  €  por
proxección  e  a  Asociación  Senunpeso  o  resto  dos  gastos)  e  tamén  os  deberes:  a
Asociación Senunpeso encargouse da promoción, o deseño e os aspectos técnicos, e a
asociación veciñal da produción local, ademais de divulgar entre os veciños e veciñas
da parroquia. 

O programa de proxeccións foi o seguinte: 

 Venres 8 de xullo. 22:30 h. San Pedro de Vilanova. Campo da festa de Picón.
Engurras.

 Venres 22 de xullo. 22:30 h. Santa Cruz de Ribadulla. Exterior da estación de
tren. Frankenstein 04155.

 Venres 5 de agosto. 22:30 h. Trobe. Praza Florentino Souto. Doentes.

 Venres 19 de agosto. 22:30 h. San Fins de Sales. Campo da festa. Schimbare.

A asistencia total superou as 250 persoas, cunha media de 60 persoas por proxección.
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Engurras en San Pedro de Vilanova

Venres 8 de xullo. 22:30 h. San Pedro de Vilanova. Campo da festa de Picón

 2011. Drama/Animación

 Dirección: Ignacio Ferreras

 Sinopse:  Emilio e Miguel son dous anciáns recluídos nun xeriátrico. Miguel e
outros compañeiros axudarán ao seu amigo Emilio, que padece Alzheimer.

Engurras é unha película de animación para público adulto baseada na novela gráfica
homónima de Paco Rocha. Este emocionante filme recibiu numerosos premios, entre
eles cinco Premios Mestre Mateo e dous Premios Goya en 2011 (incluído o de Mellor
película de animación).

En colaboración coa Asociación de Veciños de Picón.
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Frankenstein 04155 en Santa Cruz de Ribadulla

Venres 22 de xullo. 22:30 h. Santa Cruz de Ribadulla. Exterior da estación do tren

 2015. Documental de investigación

 Dirección e guión: Aitor Rei

 Sinopse:  O 24 de xullo de 2013 o tren Alvia 04155 descarrilaba en Angrois cun
saldo de 81 falecidos e máis de 140 feridos.

Frankenstein 04155   intenta explicar o que hai detrás do accidente ferroviario máis
grave da democracia española, o accidente do Alvia 04155. A verdade oficial  sinala
como único responsable ao maquinista, pero unha traxedia nunca ten unha soa causa.
Nel  podemos  escoitar  testemuños  das  propias  vítimas,  informes  de  expertos  e
historias dos familiares que pretenden aclarar esta desgraza. 

En colaboración coa Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla. 
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Doentes en Trobe

Venres 5 de agosto. 22:30 h. Trobe. Praza Florentino Souto

 2011. Drama/Comedia

 Dirección: Gustavo Balza

 Con: Antonio Durán “Morris”, Xosé Manuel Olveira “Pico”, María Vázquez, Rosa
Álvarez, Manolo Cortés…

 Sinopse:  Valeriano e Cañete vagabundean na Compostela dos anos 50 logo de
ser expulsados do Hospital Real. Unha noite plácida que se transforma nunha
tola carreira pola supervivencia. 

Esta longametraxe de Gustavo Balza está  baseada na obra de teatro homónima de
Roberto  Vidal  Bolaño  e  conta  coa  soberbia  interpretación  dos  seus  protagonistas,
Antonio Durán “Morris” e Xosé Manuel Olveira “Pico”, ademais doutros grandes actores
galegos. No 2011 gañou cinco Premios Mestre Mateo, entre eles o de Mellor película de
ficción. 

En colaboración coa Asociación Xuvenil e Cultural A Dorna.
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Schimbare en San Fins de Sales
Venres 19 de agosto. 22:30 h. San Fins de Sales. Campo da festa “O Souto”

 2014. Drama

 Dirección: Álex Sampayo

 Con: Candela Peña, Luis Zahera, Sandra
Mocryzcka. 

 Sinopse:  Luis e Elvira viaxan a Romanía
despois  de  contactar  cunha
organización  criminal.  Un  cambio  de
plans  obrígaos  a  facer  unha  recollida
inesperada:  unha  nena  de  oito  anos.
Daquela  terán  que  tomar  a  decisión
máis difícil das súas vidas.

Schimbare é un filme que conta unha historia que, por desgraza, ben podería ser real.
Malia pasar desapercibido nos cines nacionais, tivo moito éxito a nivel internacional en
diferentes festivais. Esta película de Álex Sampayo gañou o premio a Mellor película
internacional  no  San  Diego  Film  Festival   e  no  Berlin  Independent  Film  Festival,
ademais de dous Premios Mestres Mateo.

En colaboración coa Asociación de Veciños San Fins. 
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Ciclo de cinema documental

Introdución
A finais de 2016 a Asociación Senunpeso organizou un ciclo de cinema documental coa
intención de mostrar aos veciños e veciñas do concello diferentes realidades vistas
desde a perspectiva de realizadores galegos.  

Contouse coa colaboración do Concello de Vedra, que achegou financiamento dentro
do convenio anual coa Asociación Senunpeso, e da A. C. Papaventos (Vedra), que cedeu
o equipo de son. 

O ciclo, que tivo lugar  no interior da Casa da Estación de Santa Cruz de Ribadulla,
estivo  composto  por  tres  documentais,  dos  cales  dous  se  proxectaron  no  2016.  A
asistencia  total  a  estes  dous  superou  as  80  persoas e  na  proxección  de  Os  días
afogados contamos  coa  presentación dun  dos  seus  creadores,  César  Souto,  co  que
tamén se realizou un coloquio ao final.

O programa de proxeccións foi o seguinte: 

 Sábado 5 de novembro de 2016. 20:00 h. Tralas luces.

 Sábado 3 de decembro de 2016. 20:00 h. Os días afogados.

 Sábado 14 de xaneiro de 2017. 20:00 h. En todas as mans.
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Tralas luces
Tralas luces, de Sandra Sánchez (2011). 112 min.

Tralas luces é a historia dunha viaxe vital, a de Lourdes, unha feirante que percorre na
súa caravana as estradas do norte de España xunto coa súa familia e coa súa pista de
coches de choque ás costas. Hai anos, esta pista era o seu gran soño, pero os soños
teñen  vida  propia  e  non  sempre  se  corresponden  con  ideais  e  fantasías.  Lourdes
afógase nas súas esperanzas e ninguén parece darse conta, unha invisibilidade propia
de desigualdades varias, marcada pola súa condición de muller. A través de estradas,
pobos e aldeas, descubriremos un mundo en perigo de extinción, unha vida itinerante,
e sobre todo, unha gran historia de amor e de perda.

É a primeira longametraxe de Sandra Sánchez. Nas propias palabras da autora, a súa
intención inicial era facer un retrato colectivo dunha forma de vida nómade, pero logo
de nove meses de convivencia,  miles de quilómetros e  200 horas de material  todo
mudou. A película medrou e converteuse en algo máis persoal froito dunha relación de
complicidade coa protagonista,  unha muller que ve como se bambea o seu mundo,
supera decepcións e soños incumpridos. Unha historia sobre un desexo universal: a
procura da felicidade. 

Tivo a súa premiere na sección Zabaltegi do Festival de Cine de San Sebastián e gañou,
entre  outros  recoñecementos,  os  premios  Mestre  Mateo  á  mellor  longametraxe
documental, mellor dirección e mellor montaxe en 2011.   
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Os días afogados
Os días afogados, de César Souto e Luís Avilés (2015). 87 min.

Os  días  afogados,  unha das  estreas  máis  recentes  e  con mellor  acollida  do cinema
documental galego chega a Vedra da man de Senunpeso. En 1992, a construción do
encoro  de  Lindoso  (Portugal)  anegou  para  sempre  a  aldea  de  Aceredo  (Ourense,
Galicia). O filme de César Souto e Luís Avilés fai un retrato da destrución programada
do lugar, partindo das propias imaxes que no seu día gravaron os protagonistas da
traxedia. Sabendo que todo estaba a piques de perderse, Francisco Villalonga e outros
veciños da aldea colleron as súas cámaras domésticas e comezaron a rexistrar. As súas
imaxes,  filmadas  desde  mediados  dos  anos  60,  constitúen  un  valioso  documento
histórico e etnográfico, filtrado pola subxectividade e as vivencias familiares. A tensión
entre  o  existencial  e  o  político,  e  entre  o  tempo  pasado  e  a  realidade  presente,
condicionan unha historia que transcende fronteiras e que se proxecta en múltiples
sentidos máis alá de si mesma. Gañou o Mestre Mateo ao mellor documental do 2015.
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Proxección infantil de Nadal

No Nadal de 2016 a Asociación Senunpeso organizou unha proxección o venres 30 de
decembro ás 18:00 na Biblioteca Municipal de Vedra coa intención de entreter aos
máis cativos con cinema de animación en galego.

O filme escollido foi Meigallos, de Virginia Curiá (2013), que conta a historia de Malva,
unha  preadolescente  aducida  por  canta  novidade  tecnolóxica  aparece  no  mercado.
Malva  vive  coa  súa  avoa  Lalilas  e  a  súa  mascota  Mus  nunha  caravana  coa  que  se
desprazan  vendendo  herbas  e  preparados  de  medicina  natural  tradicionais.  Estas
fórmulas que Lalilas garda celosamente son obxecto de desexo de Rufa, dona dunha
fábrica de cosméticos, que, para conseguilas, non dubidará en secuestrar a anciá. 

Contouse  coa  colaboración  do
Concello  de  Vedra,  que  achegou
financiamento  dentro  do  convenio
anual coa Asociación Senunpeso, e da
A. C. Papaventos (Vedra), que cedeu o
equipo de  son.  A asistencia  superou
as 40 persoas.
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Memoria económica

GASTOS

LAV016: honorarios profesorado 4.815,00 €

LAV016: material de produción 12,80 €

LAV016: aloxamento profesorado 58,00 €

LAV016: manutención profesores e organización 558,26 €

LAV016: dietas apoio loxístico (mantemento do centro) 100,00 €

LAV016: proxeccións 181,50 €

Proxeccións ciclo de cine de verán 4x4 641,30 €

Proxeccións outono: cine documental e infantil 672,76 €

Culturgal/LAV017: material promocional (flyers, chapas, camisetas) 637,23 €

Impresións, publicidade, papelería 48,04 €

Seguro de responsabilidade civil 63,49 €

Asesoría 90,75 €

Comisións e gastos financeiros Abanca 120,43 €

TOTAL GASTOS 7.999,56 €

INGRESOS

Matrículas alumnado  LAV016 5.095,00 €

Matrículas alumnado LAV017 290,00 €

Convenio Concello de Vedra 2.000,00 €

Cotas socios/as 220,00 €

Achegas asociacións para o ciclode cine de verán 4x4 200,00 €

TOTAL INGRESOS 7.805,00 €

BALANCE

Saldo a 1/1/2016 1.831,12 €

Resultado de 2016 -194,56 €

SALDO A 31/12/2016 1.636,56 €
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Gastos 2016

Ingresos 2016
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Asociación Senunpeso Producións
Vedra. Xaneiro de 2017

http://senunpeso.org
https://www.facebook.com/senunpeso

https://twitter.com/senunpeso_ac
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