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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 2015, 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 LAV015, que chegou á súa oitava edición dez cursos para 
persoas adultas e un para o alumnado da ESO. 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: 4 venres, 4 parroquias, 4 películas. A intención foi 
recuperar o cinema ao aire libre en Vedra, achegando aos veciños e veciñas do concello
algúns dos filmes galegos de máis éxito dos últimos anos.
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LAV015: Laboratorio Audiovisual de Vedra

Introdución
A oitava edición do Laboratorio Audiovisual de Vedra (LAV015) celebrouse os días 6, 7 
e 8 de febreiro de 2015 en Vedra. Participaron máis de 300 persoas, que asistiron ás 
xornadas de formación e á mostra audiovisual. 

O LAV015 foi organizado pola Asociación Senunpeso, co apoio do Concello de Vedra e 
coa colaboración do CPI de Vedra, a Asociación Comunidade O Zulo e a Universidade 
de Santiago de Compostela. 

O Concello de Vedra achegou apoio económico, ademais de colaboración en aspectos 
loxísticos, como a cesión de espazos públicos (Biblioteca Municipal, edificio dos 
Antigos Xulgados 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.

A Asociación Comunidade O Zulo ofreceu apoio técnico para que alumnado, 
profesorado e organización dispuxese de rede Wi-Fi para o acceso a Internet.

A Universidade de Santiago de Compostela cedeu equipos técnicos para o 
desenvolvemento dos obradoiros. 

Xornadas de formación
As xornadas de formación desenvolvéronse os días 7 e 8 de febreiro no seguinte 
horario: 

 Sábado 7 de 10 a 14h e de 15:30 a 19:30h

 Domingo 8 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. 10 deses cursos estaban dirixidos a persoas adultas, afeccionados ou 
profesionais. Un curso estaba dirixido a estudantes da ESO. 

Os cursos celebrados foron os seguintes: 

 O ritmo do relato (teoría e práctica da montaxe ), impartido por Jorge Coira.
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 Dirección de actores e actrices, impartido por Alfonso Zarauza. 

 Interpretación, impartido por Flor Maceiras.

 Arduino, impartido por Alejandro Valliñas. 

 DIT: o laboratorio dixital no set, impartido por Fernando Alfonsín.

 Colorimetría, impartido por José Pereira.

 Deseño efémero, impartido por Marcelino de la Fuente e Toni Cobertera.

 Maquillaxe FX, impartido por Alberto Hortas. 

 Vídeo con cámara Réflex, impartido por Gutier Rolán.

 Dobraxe, impartido por Xoán Diéguez.

 Videocreación con móbiles (para alumnado da ESO), impartido por Illa 
Bufarda. 

En total asistiron aos obradoiros 161 persoas. Todas recibiron o diploma que acredita
que realizaron o curso con aproveitamento. 

Asistencia aos cursos

O ritmo do relato (teoría e práctica da montaxe) 15

Dirección de actores e actrices 15

Interpretación 13

Arduino 13

DIT: o laboratorio dixital no set 13

Colorimetría 16

Deseño efémero 13

Maquillaxe FX 8

Vídeo con cámara Réflex 15

Dobraxe 15

Videocreación con móbiles (para alumnado da ESO) 25

Debullamos a continuación a información detallada de cada obradoiro.
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O ritmo do relato (teoría e práctica da montaxe)

A montaxe é o lugar onde se cociñan as historias, o espazo onde se moldea e se eleva 
unha obra... ou onde se esnaquiza. Atopar o ritmo do relato, o latir da narración  –en 
definitiva, a mellor película posible dentro do material rodado– é obxectivo 
fundamental do montador. E nesa procura, cada corte é decisivo. Achegar as claves 
nese complexo e emocionante mundo da montaxe dun filme foi o obxectivo deste 
curso, impartido por Jorge Coira. Entre outros aspectos, abordouse o plano como "peza
fundamental dese mecano" que é un filme, o ritmo vs. o tempo, o raccord, o estilo e os 
erros comúns. Entrando en fonduras, debateuse moito sobre as razóns para cambiar 
de plano, a relación entre o movemento e o corte ou o audio, ou como apenas 8 
fotogramas poden matar o ritmo. Para todo isto analizáronse extractos dunha morea 
de películas e tamén se lles pediu aos alumnos que trouxesen escenas montadas por 
eles mesmos.

JORGE COIRA
O profesor deste curso foi Jorge Coira, director, guionista e montador de cine e TV. 
Como director é responsable de longametraxes como 18 comidas e El año de la 
garrapata, 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.
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Dirección de actores e actrices

Neste obradoiro, dirixido tanto a actores coma a directores, falouse fundamentalmente
das relacións, conflitos e características do traballo interpretativo e do traballo do 
director de actores; de como afrontar o traballo de abordar unha personaxe e a súa 
caracterización, a relación co director e a súa comunicación, os ensaios, a lectura do 
texto e do deseño dunha posta en escena.

Así mesmo, abordouse a parte máis técnica do traballo interpretativo, como afrontar a 
corporeidade que requira unha personaxe, e tamén da súa parte máis emocional, do 
texto e o subtexto e as diferentes posibilidades de improvisación.

Para desenvolver todo isto traballouse sobre a execución de varias secuencias 
previamente seleccionadas polo profesor dos seus filmes A noite que deixou de chover, 
Encallados e Os fenómenos, asumindo unha parte do alumnado o rol da interpretación 
e a outra o da dirección de actores e actrices. 

ALFONSO ZARAUZA

O profesor deste curso foi Alfonso
Zarauza, director e guionista de
cine, que comezou a súa carreira
como director de curtametraxes
nos anos 90. Logo dunha estadía en
Madrid, profesionalmente centrado
na produción a través de Iroko
Films, fundada por el mesmo,
comeza a súa actividade como
guionista e director.

No eido das longametraxes conta cunha recoñecida filmografía cos títulos A noite que 
deixou de chover, Os fenómenos e Encallados. Con estes filmes recibiu numerosos 
premios como o de mellor guión en proxecto no LALIFF (Los Angeles Latino 
International Film Festival), mellor director en Viña del Mar (Chile) e mellor director e 
mellor guión de longametraxe nos premios Mestre Mateo 2008.

Ademais, foi codirector da serie da TVG O Nordés, pola que recibiu o premio Mestre 
Mateo ao mellor realizador de TV; e no ano 2014 rodou As viaxes de Chévere. 

Coa súa produción viaxou polos festivais de cinema internacional de medio mundo, 
dende Nantes a París, Montreal, Londres, San Paulo, Bombai, Arras, Hof, República 
Dominicana, Kerala, A Habana, Fortaleza ou Bruxelas.
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Interpretación: entrenamento de recursos básicos de actrices e 
actores

Este obradoiro
dirixiuse a persoas
interesadas na
interpretación, maiores
de 18 anos, con ou sen
formación e
experiencia previas,
para abordar os
recursos básicos dos
actores e actrices. Os
seus obxectivos
principais foron que as
persoas participantes
identificasen, explorasen e, no seu caso, comezasen a utilizar os seus recursos e 
habilidades persoais para a interpretación e que coñecesen as características 
principias dos distintos medios nos que se desenvolve a actuación para poder 
aproximarse ao manexo das competencias artísticas que cada medio lles demanda.

O xogo e a improvisación, vinculados tradicionalmente á actuación de actrices e 
actores, foron os soportes para o desenvolvemento deste obradoiro, tanto nos seus 
contidos teóricos como nos prácticos. O xogo é unha ferramenta útil para a 
aprendizaxe das persoas, desde a infancia á madurez, xa que facilita o 
autocoñecemento, as interrelacións persoais, a cooperación e a curiosidade polo 
entorno. A improvisación é un instrumento eficaz para o estímulo da capacidade de 
comprensión, para a aceptación propia e das demais persoas e para o estímulo da 
imaxinación e da capacidade creativa das actrices e actores, así como para o seu uso e 
proveito.

FLOR MACEIRAS

A actriz Flor Maceiras foi a encargada de impartir este curso. Directora da Escola de 
Teatro de Narón, conta cunha longa traxectoria na escena galega, con ampla 
experiencia como docente teatral e como intérprete en producións audiovisuais para 
cinema e televisión, sonorización de documentais, publicidade e dobraxes televisivas, 
teatro radiofónico, lecturas dramatizadas e recitais poéticos, así como na dirección de 
espectáculos.
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Como docente en formación interpretativa especializada no adestramento de actrices 
e actores, centra o seu traballo en procurar que os intérpretes identifiquen e poñan a 
punto os seus recursos persoais para a interpretación. A partir do coñecemento e 
manexo das propias habilidades para actuación e do coñecemento básico dos distintos 
ámbitos nos que a actuación ten lugar (escena, audiovisual, radio, etc.), as actrices e 
actores poderán desenvolverse eficazmente, adaptándose ás necesidades e esixencias 
de cada medio.
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Arduino

A finalidade do curso foi
que cada alumno ou
alumna puidese crear unha
estrutura de lámpadas de
LEDs (cubos cun Arduino é
uns LEDs no seu interior),
de tal xeito que os cubos
cambiasen o seu estado
(acendido/apagado) se se
achegaban ou se os
pulsaban. A segunda parte
do taller serviu para
comunicar os diferentes Arduinos entre eles, de forma que puidesen ser accionados a 
distancia ou mostrar o seu estado nunha páxina web. O taller estruturouse nos 
seguintes apartados: 

1. Introdución a Arduino: que é, por que é necesario, outros tipos de 
controladores, microcontroladores, etc.

2. Sensores en Arduino: que son, tipos de sensores (pulsadores, distancia, 
temperatura...).

3. Actuadores en Arduino: que son, diferentes tipos de actuadores (LEDs, motores,
relés...), explicación do seu uso con Arduino.

4. Taller: crear os cubos de luz. Crear un cubo que cambie o seu estado mediante 
un sensor de presenza e un pulsador.

5. Formas de comunicación en Arduino: para que son necesarios os protocolos de 
comunicación, diferentes placas de comunicación, explicación dos diferentes 
protocolos que se han de usar.

6. Taller de comunicación: engadir as placas de comunicación aos cubos e 
programar as accións que se desexen.

ALEJANDRO VALIÑAS

Maker con ampla experiencia no mundo Arduino que participou nunha morea de 
proxectos dentro desta plataforma.
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DIT: o laboratorio dixital no set

Hoxe en día o rexistro de imaxe nas producións é na súa práctica totalidade dixital e a 
gran cantidade de media que se xera debe ser xestionada dun modo correcto, tanto no 
referente á calidade da propia imaxe como ao proceso do manexo dos arquivos dixitais
asociados. Aquí é onde aparecen o DIT (Técnico de Imaxe Dixital) e o Data Wrangler 
(Xestor de media), que na maioría dos casos son labores que realiza a mesma persoa.

Neste curso describíronse 
as funcións de DIT-Data 
Wrangler e as nocións 
básicas da corrección de 
cor con DaVinci Resolve. 
Contou cun Laboratorio 
Dixital Portátil utilizado 
en producións 
cinematográficas con 
software e hardware 
específico. O seu 
programa tratou os 
seguintes puntos: 
funcións do DIT e do Data 
Wrangler-Configuración 

do laboratorio dixital; fluxos de traballo en función do material de cámara (Arri Alexa, 
Rede, Sony Fs, Canon, etc.); sistemas de almacenamento de datos (discos Raid, LTO e 
procesos de copiado seguro); procesos de envorcado seguro con diferente software; 
xestión de metadatos de cámara e elaboración de informes; corrección de cor en Set 
con DaVinci Resolve; configuración de settings e proxectos; seccións de Xestión de 
Media, Edición, Cor e Exportación; LUTs; nodos do corrector e composición; corrección
de cor primaria e secundaria; máscaras, tracking e reencadres; conformado desde EDL,
AAF ou XML; render dun proxecto; consola de corrección de cor Artist Color; exemplo 
de utilización da corrección de cor non set. 

FERNANDO ALFONSÍN

Técnico especialista en electrónica de telecomunicacións e técnico superior en 
operacións de Imaxe e Son, especialidade de Posprodución. Traballou en La Región-TV,
en edición e posprodución de informativos, e tamén na TVG en Ourense para servizos 
informativos e deportes. Editou publicidade, documentais e series de televisión. 

Traballou tamén como operador de Avid Symphony, Avid Media Composer e sala A/X 
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Roll multiformato na produtora Pórtico Comunicaciones. Editou tamén en TVE e TVE 
Internacional, así como en programas para a TVG, e en diversos documentais, series e 
publicidade. Traballou tamén para outras canles de televisión, en longametraxes, 
curtas, promocións, cortiniñas e eventos diversos. 

Ten experiencia como docente en cursos de formación interna de televisión, na 
Universidade de Barcelona, e outras entidades varias. Entre os seus últimos traballos 
destacan a posprodución de A Esmorga e a corrección de cor e posprodución de 
Encallados.  A súa traxectoria tanto no traballo cinematográfico coma no docente fan 
del unha das máis senlleiras figuras do panorama actual do audiovisual. 
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Colorimetría

Curso dedicado a todos aqueles
profesionais e entusiastas do deseño
gráfico ou fotografía dixital que querían
acadar uns bos resultados na
reprodución dixital da cor. Expúxose
non só a teoría de como funciona a
xestión da cor do International Color
Consortitum, senón tamén como
preparar o espazo de traballo para
cumprir unhas condicións de
visualización normalizadas. Do mesmo
xeito é importante o coñecemento dos
estándares máis comúns de impresión profesional para adecuar o traballo ás 
condicións de impresión das máquinas de impresión profesional (offset, exografía, 
etc.). O seu programa foi o seguinte:

 Introdución a reprodución dixital da cor.

 Fluxos de traballo con perfís de cor IIC: Asignar, Convertir e Simular.

 Xestión da cor na entrada: escáneres e cámaras.

 Fluxos de traballo con escáneres.

 Xestión da cor na saída: os monitores.

 Características relevantes para a reprodución da cor nun monitor.

 Xestión da cor na saída: as impresoras.

 Caracterización de impresoras de inxección de tinta.

JOSÉ PEREIRA

Especialista en fotografía e imaxe científica aplicada á preservación e investigación do 
patrimonio: dixitalización de documentos, documentación gráfica do patrimonio, 
fotogrametría, teledetección, así como deseño de software e automatismos orientados 
ás tarefas de documentación, diagnose e divulgación do patrimonio cultural.

Diplomado en Conservación e Restauración de Bens Culturais, Mestrado en 
Documentación Audiovisual, e Posgrao en Imaxe Científica. Ten ampla experiencia en 
tratamento de materiais e conservación do patrimonio. Impartiu diversos cursos e 
relatorios relacionados co ámbito da cor e outros elementos relacionados.
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Deseño efémero

O curso consiste no
repaso do proceso de
deseño e creación dos
diferentes tipos de
instalacións efémeras.
Baseándose na súa
experiencia, os alumnos
percorreron os pasos
que requiren estes
proxectos, os elementos,
materiais e persoal que
os integran e as claves
necesarias para o seu
desenvolvemento. O
curso formulouse como algo práctico, con exemplos reais de diferentes solucións que o
estudo deu a traballos concretos e finalizando cun exercicio práctico no que se 
traballaron todos os aspectos vistos no curso. O programa foi o seguinte:

 Presentación.

 O proceso creativo: recompilación de información, estudo do espazo, deseño.

 Os materiais: soportes, impresión, os oficios (electricidade, carpintería, pintura,
iluminación, metalistería), novos medios (proxección e os seus tipos, 
interactivos...), planificación e execución (timing, planning, coordinación...). 

 Exercicio práctico.

MARCELINO DE LA FUENTE

Diplomado en Artes Plásticas e Deseño pola Escola de Artes de Oviedo e Técnico 
Superior en Serigrafía en 1993. Comezou de inmediato o seu desenvolvemento 
profesional no sector do deseño. En xaneiro de 1998 trasladouse a Madrid, onde 
traballou con varios estudios e axencias de publicidade. En 1999 comezou como 
creativo publicitario na axencia de publicidade Teaser/ Gigi realizando traballos 
destacados para marcas coñecidas e institucións públicas. Tamén obtivo algúns 
premios e mencións. Desde 2004 desenvolveu a súa actividade como deseñador dende
o seu propio estudio, e en 2008 fundou Think, diseño, comunicación &+ con Toni 
Cobertera.
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TONI COBERTERA

Diplomando en Artes Visuais e Comunicación en 1999, comezou a súa carreira 
profesional na axencia de publicidade Serrador & Asociados nese mesmo ano como 
creativo publicitario. En xaneiro de 2001 incorporouse ao estudio da axencia Gigia 
Publicidad de Xixón como creativo e director de estudio, e desde 2004 asumiu a 
dirección creativa da citada axencia ata o ano 2008. Durante ese período tamén recibiu
premios polas súas campañas publicitarias. No 2008 abandonou a axencia para fundar 
con Marcelino de la Fuente a empresa Think diseño, comunicación &+.
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Maquillaxe FX

Neste obradoiro, os alumnos (escultores, artistas, maquilladores, escenógrafos) 
aprenderon a deseñar unha dentadura dun personaxe para modelala en plastilina, 
desenvolvendo técnicas en modelado, con moldes de silicona e escaiola exaduro. Cada 
dentadura produciuse en resina acrílica, e ademais puideron coñecer técnicas para 
pintar ese material con pinturas cuns acabados verosímiles.

ALBERO HORTAS

Responsable de 4 Ojos Estudio, unha empresa de efectos especiais da maquillaxe, 
Alberto Hortas traballou nas principais empresas do sector dos FX en España. O 
estudio, situado na Coruña, ofrece os servizos de creación e deseño de maquillaxes con
próteses, réplicas humanas, monecos e monicreques. Para iso traballan cos materiais 
de maior calidade e as técnicas máis actuais para poder acadar os mellores acabados.
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Vídeo con cámara Réflex

Curso básico sobre o manexo dunha cámara de vídeo e os principios da linguaxe 
audiovisual para planificar a realización e montaxe de vídeos. Os alumnos aprenderon 
as regras básicas da gravación, pensando en obter o mellor material para a sala de 
montaxe. O seu programa foi o seguinte:

 Principios básicos da linguaxe audiovisual: os planos; cortes e transicións; a 
montaxe.

 O manexo da cámara (DSLR): balance de brancos; exposición; obturador, 
apertura, ganancia; fotogramas por segundo; formatos, códecs e contedores.

 O trípode e outros estabilizadores: steadicam, grúa, slider, travelling, dron.

 Regras básicas da gravación e como rompelas: os tres terzos; a regra de 
Hitchcock; o eixo; a liña de visión. 

 A montaxe: visión xeral da montaxe; demostración con Adobe Premiere.

GUTIER ROLÁN

Informático e deseñador web, entre outras cousas, deixouno todo en 2009 para 
dedicarse ao cine, por ser este o sector creativo que máis lle interesa. Traballa tamén 
en publicidade en tanto fai curtametraxes, videoclips e documentais. Tamén se dedica 
á fotografía.
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Dobraxe

Este obradoiro dividiuse en sete bloques diferentes que permitiron afondar no mundo 
da dobraxe desde a teoría e a práctica:

1. A dobraxe: Definición, estilos e tipos. Dobraxe e sonorización. Veracidade , 
verosimilitude, fidelidade. Sincronías: definición e tipos. 

2. O proceso de produción. Preprodución. Tradución. Corte. Take. Elaboración dos 
plans de traballo. Convocatoria.  Axuste e mesturas. 

3. A sala de dobraxe. Elementos e aspectos técnicos.

4. O take. Ver e oír. As distintas linguaxes. Os planos. O son: soundtrack, ambiente e
música. A linguaxe non verbal: os xestos, o corpo, o rostro... A voz: recursos de 
expresión vocal. 

5. Recordar e fixar. Código individual. Adlibs. Ambientes. On-off.

6. Reproducir. Volume. Proxección. Colocación. Comportamentos de atril. Aspectos
lingüísticos.

Aspectos fisiolóxicos da voz e o sistema respiratorio.

XOÁN DIÉGUEZ 

Actor e  director de dobraxe
dende  o  ano  1985.  Como
actor  podémolo  escoitar  na
dobraxe en galego de series,
documentais  e  filmes
emitidos  na  TVG.  Na  súa
traxectoria  como  director
cómpre  significar  os
encargos  de  dobraxe  de
cinema  ao  galego  como
Nocturna, Mater Natura ou a
serie de documentais da BBC
The Human Face.

Fotógrafo profesional  dende
hai 25 anos. Os seus traballos e colaboracións abranguen o ámbito editorial, industrial-
publicitario  e  artístico,  colaborando  con  prestixiosas  axencias  de  publicidade,
empresas e axencias artísticas. Como docente imparte cursos de locución e dobraxe.
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Videocreación con móbiles (para alumnado da ESO)

Neste obradoiro os rapaces aprenderon a contar o que querían a través da linguaxe
audiovisual sen máis ferramentas que as súas cabezas, un móbil e un ordenador cun
programa  de  edición.  Segundo  o  enfoque  do  profesor,  todos  temos  unha  chea  de
historias dentro e os rapaces por fin puideron de darlles forma aprendendo todo o
proceso  creativo  audiovisual  para  que  ningunha  realidade  se  resistise  aos  seus
teléfonos móbiles. O programa deste curso foi o seguinte: 

 Aproveitamento dos recursos e creatividade co móbil.

 O  consumo  das  imaxes  no  móbil  (tipo  de  mensaxes,  formatos,  ritmos,
duración...).

 Introdución á linguaxe audiovisual (tipoloxía de planos, continuidade, fóra de
campo, salto do eixo, regra das miradas, composición...).

 Proceso  de  creación:  preprodución  (idea,  guión,  storyboard,  plano  de
produción), gravación, parte de cámara, edición e posprodución.

ILLA BUFARDA

A  escola  de  Illa
Bufarda  é  unha  parte
esencial  da  súa
produtora creativa.  As
súas  formadoras,
Sabela  Iglesias  e
Adriana  P.  Villanueva,
din  aprender  de  cada
un  dos  procesos
creativos  que  se  dan
nos  obradoiros  desa
Illa. Levan xa tres anos
de travesía e na viaxe
foron  moitos  os

obradoiros impartidos. Neles xogaron coas técnicas (videocreación, animación  stop-
motion,  fotografía...)  e  coas  temáticas  (igualdade  de  xénero,  diversidade,  tradición
oral...)  para  lograr  descodificar  e  crear  novas  mensaxes.  Pódense  ver  algúns  dos
resultados aquí: http://cargocollective.com/illabufarda/A-Escola.
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Mostra audiovisual
De xeito paralelo á celebración das xornadas de formación, o LAV015 incluíu unha 
mostra audiovisual, 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 75 persoas por 
día, para un total de, aproximadamente, 150 espectadores.  

O programa da mostra foi o seguinte: 

Venres 6 de febreiro

20:30 h. Centro Sociocultural de Vedra (Casa da Terceira Idade)

Funes, o inventor da lúa, de Enrique Otero

Documental biográfico sobre o inventor Eugenio
Funes, que tras ser unha das pezas fundamentais
na carreira espacial e na conquista da lúa,
rematou os seus días dramaticamente nunha
caravana na súa Galicia natal. 

Galicia | 2014 | 48 min | Documental

Presentado por Enrique Otero.

O labirinto dos soños, de Ramón Bermejo e Pepe Sendón

Seis capítulos dunha serie de animación para TV, na 
que cada capítulo corresponde a unha canción. Conta 
as peripecias de Ventura tres pelos, un rapaz que nunca
quería durmir porque non sabía soñar. 

Galicia | 2001 | 12 min | Animación

Presentado por Ramón Bermejo.
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Flores para unha rosa, de alumnado do CPI de
Vedra

É imposible quitar da mente o que en
realidade se atopa no teu corazón. Unha
curtametraxe de animación realizada por
alumnado do Colexio Público de Vedra. 

Galicia | 10 min | Animación

Sábado 7 de febreiro

20:00 h. Centro Sociocultural de Vedra (Casa da Terceira Idade)

A viaxe dos Chévere, de Alfonso Zarauza

Un achegamento 
filmado ao 
traballo e á vida 
duns cómicos 
trillados polo 
asfalto. A través 
dunha mirada 
moi persoal e 
poética, Alfonso 
Zarauza narra o 
desterro dunha 
compañía de 
teatro expulsada 
da súa cidade por 
un político 

corrupto e a súa loita de resistencia desde o territorio aínda ceibe do 
escenario.Durante varios meses, o cineasta e un reducido equipo acompañaron ao 
grupo Chévere, Premio Nacional de Teatro 2014, no seu traballo diario e mentres 
elaboraban a Ultranoite no País dos Ananos, un musical estreado no concello de Teo 
que logo xirou por Galicia. 

Galicia | 2014 | 55 min | Documental

Presentado por Alfonso Zarauza.
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Ciclo de cine de verán 4x4x4

Introdución
No verán de 2015 a Asociación Senunpeso organizou o seu primeiro ciclo de verán. Co 
nome de “4x4x4” proxectáronse catro películas galegas en catro parroquias do 
concello de Vedra en catro venres dos meses de xullo e agosto. O ciclo tivo como 
obxectivo recuperar o cine de verán en Vedra, achegando aos veciños e veciñas do 
concello 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 A.C.
San Campio (San Miguel de Sarandón), a Asociación de Veciños “Unión e Progreso” 
(San Xián de Sales) e a A. VV. Virxe de Gundián (A Ponte Ulla). 

O Concello de Vedra achegou financiamento dentro do convenio anual coa Asociación 
Senunpeso. A A. C. Papaventos cedeu o equipo de son e colaborou na organización da 
proxección na parroquia de Vedra. Coas outras tres asociacións veciñais a fórmula que 
se empregou foi a coorganización en cada parroquia, de xeito que se asumiron a 
medias os custes derivados da proxección 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 10 de xullo. 22:30 h. San Miguel de Sarandón. Campo da festa. Os 
Fenómenos.

 Venres 17 de xullo. 22:30 h. San Xián de Sales. Campo da Festa. O Apóstolo.

 Venres 7 de agosto. 22:30 h. Vedra. Capela de San Quietán. O ouro do tempo.

 Venres 21 de agosto. 22:00 h. A Ponte Ulla. Campo da festa. Crebinsky.

Na proxección en San Miguel de Sarandón organizamos un coloquio con parte do 
equipo técnico de Os Fenómenos: Alfonso Zarauza (director e coguionista), Jaione 
Camborda (coguionista) e Alberto Blanco “Bertitxi” (director de fotografía). Na 
proxección en Vedra tamén contamos con Manolo Cortes, actor en O ouro do tempo, co 
que tamén se realizou un coloquio posterior á proxección. 

A asistencia total superou as 300 persoas, cunha media de 75 persoas por proxección.
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Os Fenómenos en San Miguel de Sarandón
Venres 10 de xullo. 22:30 h. San Miguel de Sarandón. Campo da festa

O esplendor e decadencia do ladrillo a través de Neneta, unha muller que para escapar 
do seu pasado entra a traballar na construción cunha singular cuadrilla de obreiros.

 2014. Drama/Comedia

 Dirección: Alfonso Zarauza

 Con: Lola Dueñas, Luis Tosar, Juan Carlos Vellido, Miguel de Lira, X. A. 
Touriñán...

Os Fenómenos é un drama con toques de comedia estreado en 2014, con Lola Dueñas, 
Luis Tosar e Juan Carlos Vellido como protagonistas e un elenco no que tamén figuran 
Miguel de Lira, X. A. Touriñán, Antonio Durán “Morris” e Ledicia Sola, entre outros. A 
película está ambientada no momento final do boom do ladrillo e os inicios da crise. 
Nese contexto, Neneta regresa a Galicia para escapar do seu pasado e, na busca dun 
medio de vida, entra a traballar na construción cunha singular cuadrilla de obreiros. 

En colaboración coa Asociación Cultural San Campio.
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O Apóstolo en San Xián de Sales
Venres 17 de xullo. 22:30 h. San Xián de Sales. Campo da Festa

Un preso fuxido tratará de recuperar un botín agochado nunha apartada aldea, pero alí
atoparase con estraños anciáns, almas en pena e ata o mesmísimo Arcipreste de 
Compostela.

 2012. Animación/Fantasía

 Dirección: Fernando Cortizo

 Con: Carlos Blanco, Jorge Sanz, Paul Naschy, Geraldine Chaplin, Xosé Manuel 
Olveira (Pico)...

Trátase da primeira película de animación con técnica stop-motion en 3D realizada en 
Europa. É un filme fantástico dirixido por Fernando Cortizo e estreado en 2012 en 
máis de 80 salas de cine en España. Percorreu numerosos festivais de todo o mundo e 
foi premiado en Marsella e Brasil, ademais de recibir 6 premios Mestre Mateo. 

En colaboración coa Asociación de Veciños “Unión e Progreso” de San Xián de Sales. 
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O ouro do tempo en Vedra
Venres 7 de agosto. 22:30 h. Vedra. Capela de San Quietán

A finais dos 60 un médico crioxeniza o cadáver da súa muller á espera de que a ciencia 
futura a poida revivir. Unha película inspirada nun feito real e rodada en Vedra. 

 2012. Drama

 Dirección: Xavier Bermúdez

 Con: Nerea Barros, Ernesto Chao, Manuel Cortés, Marta Larralde

A película sitúase na actualidade e narra a vida cotiá do protagonista, a persistencia no
seu ideal do amor e a súa relación coa enfermeira que o coida, co seu fillo e co seu can. 
O filme, escrito e dirixido por Xavier Bermúdez, está inspirado nun feito real. 
Rematouse de rodar en novembro de 2012, con varias localizacións en lugares do 
concello de Vedra. O elenco está encabezado por Nerea Barros, Ernesto Chao, Manuel 
Cortés e Marta Larralde. 

En colaboración coa A. C. Papaventos.
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Crebinsky na Ponte Ulla
Venres 21 de agosto. 22:00 h. A Ponte Ulla. Campo da festa

Dous peculiares irmáns, que sobreviven apañando o que traen as mareas, vense 
enleados na Segunda Guerra Mundial. Guiados pola súa vaca, inician unha viaxe que os 
levará á súa propia orixe.

 2009. Comedia

 Dirección: Enrique Otero

 Con: Miguel de Lira, Sergio Zearreta, Luis Tosar, Patricia de Lorenzo, Celso 
Bugallo... 

No 2009 Enrique Otero dirixiu esta 
comedia, estreada en salas no ano 
2011. O filme parte dun proxecto 
longamente madurado que comezara 
anos atrás cunha curtametraxe e que 
aínda está vivo no apartado musical, a 
través da Banda Crebinsky. A película 
visitou moitos festivais, entre eles o de 
Pusan en Corea do Sur, e recibiu 
premios nos de Málaga e Oaxaca 
(México). Obtivo catro premios Mestre 
Mateo do ano 2010, dun total de 12 
candidaturas. 

En colaboración coa A. VV. Virxe de 
Gundián. 
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Memoria económica
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GASTOS
LAV015: honorarios profesorado €5.750,00
LAV015: material de produción €225,80
LAV015: desprazamento e aloxamento profesorado €298,40
LAV015: manutención organización e profesorado €1.053,90
LAV015: dietas apoio mantemento do centro €100,00
Ciclo 4x4x4: dietas polas presentacións dos filmes €250
Impresións, publicidade, papelería €104,79
Seguro de responsabilidade civil €63,49
Comisións e gastos financeiros Abanca e Paypal €82,71

TOTAL GASTOS €7.929,09

INGRESOS
Saldo a 1 de xaneiro de 2015 €1.290,21
Matrículas alumnado  LAV015 €6.470,00
Convenio Concello de Vedra €2.000,00

TOTAL INGRESOS €9.760,21

SALDO A 31 DE DECEMBRO DE 2015 €1.831,12
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Asociación Senunpeso Producións
Vedra. Marzo de 2016

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

https://twitter.com/senunpeso_ac
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