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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 2017, sempre tamén, no caso da promoción e da 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 persoas 

afeccionadas como a profesionais.  

Queremos crear un espazo alternativo de formación, tamén desde 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 como un traballo ou unha afección colaborativa, onde 

todas as partes son importantes, e que, aproveitando e compartindo os 

coñecementos, a creatividade e os materiais poden facerse 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 LAV017, que chegou á súa décima edición con 

oito cursos para xente afeccionada e profesional neste eido, dous para rapaces e 

rapazas de 10 a 16 anos e un para persoas maiores de 65, unha das grandes 

novidades deste ano. 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 e o ciclo de cinema de outono “Memoria e muller”, co 

que pretendemos achegarnos a través de tres documentais e un drama á memoria 

das mulleres que, en contextos moi diferentes, tiveron a coraxe de percorrer 

camiños non trazados, vistas desde a perspectiva de realizadores e realizadoras de 

Galicia. 
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 Ciclo de outono-inverno 2016-2017 

 

 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. En 

xaneiro de 2017 tivo lugar a última proxección do ciclo cunha asistencia 

aproximada de 25 persoas:  

● Sábado 14 de xaneiro de 2017. 20:00 h. En todas as mans. 
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En todas as mans 

  

En todas as mans, de Diana Toucedo (2015). 100 min. 

 

Este documental pretende mostrar o 

mundo do monte veciñal, unha 

realidade próxima, escasamente 

coñecida e mesmo pouco valorada. Ao 

tempo, quere sinalar as 

potencialidades que ten como 

ferramenta válida para a xestión e 

custodia do territorio. Pretende facer 

fincapé na titularidade comunitaria 

como un elemento que fai parte do 

patrimonio cultural galego e busca o 

recoñecemento para as persoas que 

conforman as comunidades de montes. 

Pretende construír un relato tecido 

coas voces das xentes das 

comunidades e do ámbito académico, 

construíndo unha ollada diversa e 

unha reflexión colectiva sobre o monte 

veciñal e o seu futuro. 

 

Coa presenza dun dos produtores. 
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 LAV017: Laboratorio Audiovisual de Vedra 

  

 Introdución 

 

O Laboratorio Audiovisual de Vedra son unhas xornadas de formación e de mostra 

audiovisual que a asociación leva organizando dez anos no concello de Vedra e 

polas que xa pasaron arredor de 1.500 persoas. A edición deste ano do Laboratorio 

Audiovisual de Vedra (LAV017) celebrouse os días 17, 18 e 19 de febreiro de 2017 

en Vedra. Nelas participaron máis de 250 persoas, que asistiron ás xornadas de 

formación,  á mostra audiovisual e á festa de celebración do décimo aniversario.  

Para esta edición, o LAV017, ofertáronse oito obradoiros de varios niveis para 

persoas afeccionadas e profesionais do eido audiovisual, dous para alumnado de 

10 a 16 anos e un para persoas xubiladas, unha das grandes novidades deste ano. 

Ao remataren os obradoiros o domingo, celebrouse un acto de entrega de diplomas 

aberto a todo o público onde o alumnado puido presentar os seus traballos. Estes 

obradoiros, como nos anos anteriores, tiveron lugar de forma simultánea para un 

máximo de 15 persoas por grupo, cunha duración de 14 horas repartidas entre o 

sábado e domingo e un custo de 50 € por participante (agás os dous obradoiros 

para a xente nova e o obradoiro para as persoas xubiladas, que foron gratuítos e 

tiveron unha duración de 4 horas os primeiros e 8 o segundo). Ademais, en 

consonancia co noso espírito asociacionista e de colaboración, en dous dos 

obradoiros de iniciación ofertamos 5 prazas bonificadas ao 50% do prezo da 

matrícula para membro de asociacións do concello de Vedra. 

Co gallo do décimo aniversario, este ano houbo una programación especial: por un 

lado, o LAV017 comezou o venres coa proxección retrospectiva dunha selección de 

pezas curtas que se realizaron ao longo das dez edicións, o “Rebobina LAV” e, por 

outro, o sábado organizouse unha cea aberta ao alumnado, profesorado e amigos e 

amigas da asociación seguida dun concerto de balde para celebrar os dez anos. 

O LAV017 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, a empresa One Telecom e a asociación Unitaria. O Concello de Vedra 

achegou apoio económico dentro do convenio anual coa asociación, 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 tres proxectores para 
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“Videoproxeccións para espectáculos en vivo”. Por último, a empresa One Telecom 

ofreceu apoio técnico para que o alumnado, o profesorado e a organización 

dispuxese de rede Wi-Fi para o acceso a Internet e a asociación Unitaria colaborou 

co deseño da cartelería e a difusión nas súas redes sociais. 

 

 Xornadas de formación 

 

As xornadas de formación desenvolvéronse os días 18 e 19 de febreiro no seguinte 

horario:  

● Sábado 18 de 10 a 14 h e de 15:30 a 19:30 h 

● Domingo 19 de 10 a 14 h e de 15:30 a 17:30 h 

Consistiron en oito cursos de formación teórica e práctica de catorce horas de 

duración dirixidos a persoas afeccionadas ou profesionais, dous cursos de catro 

horas para alumnado de entre 10 e 16 anos e un de oito horas para persoas 

xubiladas.  

Os cursos celebrados foron os seguintes:  

● Edición de vídeo para principiantes, impartido por María Lobo e Roi 

Guitián. Iniciación. 

● Luz escénica, impartido por Xacobo Castro. Iniciación. 

● A arte da cinematografía, impartido por Alberte Branco. Iniciación. 

● A costela de Adán (interpretación), impartido por Mariana Carballal. 

Nivel medio. 

● Videoproxeccións para espectáculos en vivo, impartido por Laura 

Iturralde. Nivel medio. 

● A montaxe audiovisual. Procura e descubrimento, impartido por Sandra 

Sánchez. Nivel medio. 

● Escritura de diálogos para televisión (e cine), impartido por Eligio R. 

Montero. Nivel medio. 

● Timelapse avanzado: controlando a luz en movemento, impartido por 

Daniel Almeida. Nivel avanzado. 

● Xogando coa holografía (10 a 16 anos), impartido por Xurxo Guitián.  

● Música electrónica con materiais cotiáns (11 a 16 anos), impartido por 

Mateo Mena. 
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● Radio para maiores (para persoas xubiladas), impartido por Sergio 

Pascual e Lucía Abarrategui.  

En total asistiron aos obradoiros 147 persoas. Todas recibiron o diploma que 

acredita que realizaron o curso con aproveitamento.  

Asistencia aos cursos 

Edición de vídeo para principiantes 15 

Luz escénica 9 

A arte da cinematografía 15 

A costela de Adán (interpretación) 15 

Videoproxeccións para espectáculos en vivo 14 

Montaxe audiovisual. Procura e descubrimento 15 

Escritura de guións para TV (e cine) 15 

Timelapse avanzado: controlando a luz en 
movemento 

15 

Xogando coa holografía 11 

Música con materiais cotiáns 15 

Radio para maiores 8 

 

Debullamos a continuación a información detallada de cada obradoiro. 
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 Edición de vídeo para principiantes 

 

Este obradoiro estaba dirixido a persoas sen ningunha ou con moi pouca 

experiencia en edición de vídeo que querían ter un punto de partida a partir do cal 

editar os seus vídeos, curtametraxes, etc. 

A edición de vídeo dixital é o último paso para converter as nosas gravacións 

nunha peza audiovisual onde as imaxes, o son, os gráficos e os efectos se xuntan 

para contar unha historia. Este obradoiro propoñía coñecer o proceso de edición 

audiovisual dende cero. Unha achega para principiantes que lles permitiu saber un 

pouco máis sobre a montaxe e a súas posibilidades. O alumnado xogou coas 

ferramentas e cos recursos, e remataron con polo menos un vídeo editado, cos seus 

rótulos, as súas músicas e os seus efectos, listo para publicar e difundir. 

O programa deste curso foi o seguinte: 

● Teoría básica da edición de vídeo. 

● Edición de son: efectos e mesturas. 

● Edición online: ferramentas para editar sen descargar nada. 

● Edición de vídeo con software: explorar, experimentar e dominar os 

programas de edición de vídeo. 

● Xogos, experimentos e prácticas varias. 
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GINGKO 

Gingko está formado por María Lobo e Roi Guitián, dous profesionais da 

comunicación e a educación especializados en produción audiovisual cos pés en 

Vigo e a cabeza en moitos sitios. Cren que as mellores formas de aprender son 

xogando e facendo, por iso realizan obradoiros prácticos nos que o importante son 

os participantes e os seus intereses. As súas 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 andan 

metidos 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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 Luz escénica 

 

Este obradoiro estaba dirixido a persoas de calquera ámbito que estivesen 

interesadas en aprender a iluminar unha produción escénica e non tivesen 

coñecementos sobre o tema. A idea era proporcionar as ferramentas para poder 

levar a cabo a iluminación nunha produción escénica. O alumnado coñeceu as 

propostas de diferentes profesionais da iluminación escénica, así como as 

características da luz en teatro, danza e concertos e as súas semellanzas e 

diferenzas. Tamén aprenderon sobre os procesos de deseño e implantación dun 

plano de iluminación, montaxe, tipos de aparatos e o seu manexo, conexións 

eléctricas, seguridade no traballo, protocolos de conexión, mesas de iluminación e 

creación de atmosferas lumínicas de forma colectiva e individual. 

 

XACOBO CASTRO 

Formado na Escola de Imaxe e Son de Vigo, conta con máis de once anos de 

experiencia no ámbito da luz, son e vídeo, tanto en teatro, danza, monicreques, 

producións audiovisuais e concertos. 

No ámbito da luz especificamente traballou con numerosas compañías de teatro 

como Limiar Teatro, Il Maquinario, Fantoches Baj, Chévere, Berrobambán, etc.; en 

espectáculos de danza como Entremáns ou Mónica García, entre outros; en 

diversas empresas de iluminación de espectáculos; en producións audiovisuais 

para Voz Audiovisual e CTV e como freelance en festivais de música. 
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 A arte da cinematografía 

 

A arte da cinematografía é unha sensación que engloba mirada, sensibilidade e se 

expresa con técnica. Neste obradoiro intentáronse activar estes tres puntos en 

persoas que nunca tiveran contacto co oficio da dirección de fotografía.  

Programa: 

1. Por que traballo creando imaxes? 

2. Que é un director de fotografía? 

3. Equipos que axudan a executar o traballo do director de fotografía. 

4. A relación co(a) director(a) e co resto dos equipos de arte, vestiario e 

maquillaxe. 

5. Proxección de fragmentos de catro longametraxes filmadas polo docente que se 

comentarán dende o punto de vista da estética fotográfica en combinación cos 

espazos cinematográficos e a posta en escena: 

    Adolescente (2012). Director: Ángel Santos. Director de fotografía: Alberto 

Branco (a.e.c.). Rodada con negativo Kodak en 16mm en cor para copia de 

exhibición dcp en cor. 

    Encallados (2013). Director: Alfonso Zarauza. Director de fotografía: Alberte 

Branco (a.e.c.). Rodada en negativo Kodak en s16mm en cor para copia de 

exhibición dcp en branco e negro. 

    Os Fenómenos (2014). Director: Alfonso Zarauza. Director de fotografía: Alberte 

Branco (a.e.c.). Rodada con Arri Alexa+óptica coke S2 para copia de proxección 

dcp. 

    Trazos (2016). Director: Alberte Branco. Director de fotografía: Alberte Branco 

(a.e.c.) coa colaboración das veciñas e veciños do Concello de San Sadurniño. 

Rodada con Bolex H16 para copia dixital. 

6. Ferramentas dun director de fotografía para expoñer unha película 

    -Distintos proxectores para cinematografía. Lente fesnell, lente abertas, lámpada 

HMI, lámpada halóxeno-túgsteno, lámpada MSR, lámpada Par, fluorescencia, led. 

Xelatinas de iluminación rosco e lee filers. Como interpretalas. 

    -Distintos xogos de ópticas con montura PL, montura EF. Arri, Zeiss, Coke, etc. 

    -O fotómetro Sekonic L-758 Cine Digital Master. Formas de medición, incidente e 

reflectida. 

    -O termocolorímetro C-500 Prodigi Color. Temperatura de cor. 
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    -Dominio da luz natural, poñendo en práctica a brúxula, o inclinómetro e o 

software SunPath. 

7. Prácticas en exteriores e interiores co obxectivo de estudar a composición, a 

dirección das miradas, as relacións de contraste, etc. 

 

ALBERTE BRANCO 

Alberte Branco (a.e.c.) leva 10 anos de traxectoria como director de fotografía. O 

seu traballo, versátil e con personalidade, caracterízase por fusionarse co proxecto 

que teña entre mans e loitar ata levar a ollada do director ou directora á pantalla. 

Consciente da importancia do cinema como arte e como fiestra que chega á 

sociedade, gústalle experimentar usando a imaxinación e o risco para ben do 

proxecto no que está mergullado. Ao longo da súa carreira traballou como director 

de fotografía en doce longametraxes, tres das cales levaron catro premios á Mellor 

Dirección de Fotografía en diversos certames: Vilamor, de Ignacio Vilar, na 

undécima edición dos premios Mestre Mateo e no New York City International Film 

(2012); Encallados, de Alfonso Zarauza, na duodécima edición dos Mestre Mateo; e 

Os Fenómenos, de Alfonso Zarauza, no XXIV Cine Ceará, Festival de Cinema 

Iberoamericano en Fortaleza (Brasil). 

No 2016 rematou a súa ópera prima como director titulada Trazos, unha 

curtametraxe rodada en 16 mm cunha cámara Bolex H16 que fala sobre a 

identidade e estivo seleccionada nas últimas edicións das mostras (S8) Mostra de 

Cinema Periférico, Festival de Cine Lima Independente e na sección competitiva 

Planeta GZ do Curtocircuíto. 
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 A costela de Adán (interpretación) 

 

A igualdade nas artes escénicas e na cultura ocupa moitos titulares nestes 

momentos. A reflexión sobre a mesma no medio audiovisual é un debate 

permanente, pero a “naturalización” coa que percibimos esta igualdade impide que 

busquemos ferramentas para acadala desde o noso eido interpretativo. 

Neste obradoiro práctico analizouse: 

-A interpretación no audiovisual desde unha perspectiva de xénero. 

-Os estereotipos e os roles de xénero. Podemos cambialos desde a interpretación? 

-Que realidade construímos a través dos nosos personaxes? 

En función da composición do grupo e do nivel do mesmo, Mariana seleccionou 

secuencias para traballar en parellas. A estas secuencias aplicáronselles, ademais 

da análise dramática (circunstancias dadas, obxectivos, puntos de xiro, toma de 

decisións...), unha análise con perspectiva de xénero para poder “modificar a 

interpretación” co fin de crear personaxes e roles poderosos e contemporáneos 

que tivesen en conta valores non discriminatorios nin estereotipados e que 

puidesen contribuír a crear unha realidade plural, diversa e plena a través dos 

medios audiovisuais e cinematográficos. Estas secuencias graváronse para poder 

velas e comentalas e, posteriormente, fíxose unha segunda gravación para 

comprobar os cambios e avances. 
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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 impartir obradoiros relacionados coa interpretación a nivel 

nacional e internacional. 
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 Videoproxeccións para espectáculos en vivo 

 

Este obradoiro estaba dirixido a persoas relacionadas co mundo do audiovisual, da 

música e das artes escénicas en xeral. 

Ao longo da última década estendeuse o emprego das videoproxeccións como 

complemento visual en todo tipo de eventos, como espectáculos musicais, 

promocións, desfiles de moda, teatro ou danza. O sincronismo de luz, son e imaxe 

somerxe ao espectador en atmosferas envolventes nas que todos os seus sentidos 

se activan para dar lugar así a experiencias únicas. Este obradoiro tivo como 

obxectivo achegar ao alumnado as ferramentas necesarias para desenvolver 

proxectos de Vjing (mestura e procesamento de imaxe en directo para 

acompañamento de espectáculos) e videomapping (adaptación de proxeccións a 

superficies específicas). O alumnado aprendeu tamén cales son os dispositivos e 

fluxos de traballo axeitados para desenvolver estes espectáculos do xeito máis 

efectivo.  

 

 

 

 

 



 

Memoria 2017. Asociación Senunpeso Producións  16 

O programa foi o seguinte: 

1. Historia do Vjing. 

2. Referentes e exemplos de proxeccións para espectáculos. 

3. Introdución á creación de contidos audiovisuais para Resolume. 

4. Interface xeral e parámetros de manexo de Resolume. 

5. Dispositivos externos: controladoras MIDI, cámaras, proxectores. OSC, cables e 

conexións. 

6. Sincronismo con son. 

7. Videomapping: tipoloxías e exemplos. 

8. Configuración de saída avanzada con Resolume. 

9. Introdución a Madmapper. 

10. Práctica de videomapping. 

 

LAURA ITURRALDE 

Aínda que traballa noutros eidos como a fotografía, a ilustración, o deseño gráfico, 

a iluminación ou o deseño de espazos, Laura Iturralde está especializada nas 

videoproxeccións para espectáculos en vivo. Participou como videojockey  na 

formación musical Trilitrate e colaborou como VJ con bandas como Cró!, Pálida, 

Orquesta Metamovida, Cuarteto Caramuxo e Zan Hoffman. Tamén traballou como 

técnica de audiovisuais/iluminación con compañías de teatro como Triateros 

Teatro, Inverso Teatro, Cía Borja Fernández, A Artística e Catrocadeiras. 

Entre a súa experiencia docente destaca un obradoiro de 20 horas as 

videoproxección para espectáculos dirixido a docentes de realización que impartiu 

para a Xunta de Galicia, dous cursos de 8 horas sobre Vj e Resolume para Simia 

Espacio (Vigo) ou unha masterclass sobre Vjing nas I Xornadas de Artes 

Electrónicas (A Cañiza). 
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 Montaxe audiovisual. Procura e descubrimento 

 

Este obradoiro estaba dirixido a estudantes de disciplinas audiovisuais, xente 

afeccionada ao cine ou calquera persoa interesada no proceso da montaxe dentro 

da narrativa audiovisual. Non era necesario ter experiencia previa, pero si ter 

nocións básicas de montaxe e saber usar (aínda que sexa de forma elemental) 

algún programa de edición. 

Neste curso analizáronse as estratexias de traballo e as funcións que asume o 

montador nunha obra audiovisual, sobre todo naqueles casos nos que a montaxe 

forma parte substancial do proceso de escritura. O obradoiro centrouse 

especialmente na montaxe documental e fixéronse exercicios prácticos de montaxe 

sobre diversos materiais. 

 

SANDRA SÁNCHEZ 

Sandra Sánchez estudou realización audiovisual na primeira promoción da Escola 

de Imaxe e Son de A Coruña e desde 1991 traballou como directora e montadora 

de distintas producións, cun especial interese polo xénero documental. A súa 

primeira longametraxe, Tralas luces foi seleccionada no Festival de Cine de San 

Sebastián, na sección Zabaltegui-Nuevos Directores, e foi premiada no 2011 cos 

Mestre Mateo á mellor longametraxe documental, dirección e montaxe. 

Anteriormente xa dirixira varios documentais e series para TV (Rías Baixas, Soños 

dende o abismo, 112 Rescate, Aguiño, sobrevivir al Prestige, etc.) e como montadora 

traballou con distintos directores e produtoras, tanto en cine como en televisión 

(Doentes, Querida Gina, Torre de Breoghán, etc.). Os seus últimos traballos de 

montaxe son Migas de pan de Manane Rodríguez e Esquece Monelos de Ángeles 

Huerta. 
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 Escritura de guións para televisión (e cine) 

 

Nos cursos e manuais de guión, o programa adoita centrarse en conceptos como 

estrutura, personaxes, conflito, tema, etc., o cal é moi lóxico, pois son os elementos 

claves da narrativa, mais aos diálogos dedícaselles pouco tempo. Ademais, na 

práctica profesional de televisión, existe a figura do “dialoguista”, que se dedica a 

escribir diálogos a partir dunha escaleta ou tratamento previo. Este obradoiro 

estaba enfocado especialmente a ese posto, aínda que as leccións que se puideron 

extraer del foron tamén moi aplicables a cine e a outro tipo de formatos. 

O curso foi fundamentalmente práctico. Comezou cunha primeira parte teórica, na 

cal se falou sobre a técnica do diálogo, tanto a partir do que estudou o profesor 

como da súa experiencia profesional como guionista e, sobre todo, editor de guións 

(Mareas Vivas, Terra de Miranda, As Leis de Celavella, Gran Hotel, Bajo Sospecha e 

Seis Hermanas). Foi unha mestura de elementos teóricos e de consellos moi 

prácticos e concretos. A partir de aí, os alumnos enfrontáronse a varios exercicios 

prácticos de diálogos con material real empregado en series nas que participou o 

docente. Os exercicios analizáronse e corrixíronse para sacar deles tanto unha 

experiencia realista como novas leccións teóricas. 

O programa do curso foi o seguinte: 

Sábado pola mañá 

Parte I – Bases teóricas: expuxéronse unha serie de principios teóricos e de 

consellos prácticos que poden resultar de utilidade á hora de enfrontarse á 

escritura de diálogos dunha serie ou dunha película.  

Parte II – Escritura: presentouse o primeiro exercicio e os alumnos e alumnas 

tiveron una hora para escribir una secuencia dunha serie. Todos fixeron una 

escena diferente, para así cubrir un maior abano de situación e problemas e facer o 

curso máis ameno.  

Sábado pola tarde 

Parte III – Avaliación: traballouse a partir do escrito, vendo os acertos, erros e 

aspectos mellorables de cada exercicio. 

Parte IV – Reescritura: procedeuse á reescritura do material en base ao falado e a 

súa avaliación final.  

Domingo pola mañá 

Parte V – Escritura II: púxose un novo exercicio de escritura, neste caso para un 

formato televisivo diferente ao do primeiro día.  

Parte VI – Avaliación e reescritura: volveuse avaliar e corrixir. 
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Domingo pola tarde 

Parte VII – Un decálogo persoal: a partir do experimentado, o alumnado elaborou 

un decálogo persoal sobre que é o máis importante á hora de escribir diálogos para 

cine e televisión. O profesor tamén deu a súa opinión ao respecto.  

 

ELIGIO R. MONTERO 

Eligio R. Montero é un guionista profesional licenciado en Psicoloxía pola USC e 

titulado en Produción e Realización Audiovisual pola EIS (A Coruña) que 

completou a súa formación cun mestrado en Xestión de Dereitos de Autor da SGAE, 

varios cursos do programa Media, un mestrado en Edición de Guión (programa 

Arista-Media II e numerosos seminarios con guionistas de recoñecido prestixio 

nacional e internacional. 

Comezou a súa carreira profesional na produción e na produción executiva en Eloy 

Lozano Producciones e Continental S.L., para publicidade, cine e televisión. A partir 

de 1999 comezou a traballar como guionista profesional, primeiro en aplicacións 

multimedia, videoxogos, publicidade e documentais, para pasar á ficción a partir 

do ano 2001. Entre as series galegas de maior éxito para as que escribiu están 

Mareas Vivas, Pratos Combinados, Rías Baixas, Terra de Miranda, O Show dos 

Tonechos, etc, e foi tamén cocreador de dúas das series máis premiadas (dentro de 

fóra de España) da televisión galega: As Leis de Celavella e Padre Casares. 

Aínda que antes xa participara nalgunha ficción nacional (como dialoguista en Al 

salir de clase), no 2007 trasládase a Madrid e comeza a traballar para series 

nacionais como Desaparecida, UCO, Guante Blanco, Gran Reserva, Hispania, Gran 

Hotel, Bajo Sospecha e Seis Hermanas, nas que desempeñou todo tipo de labores e 

cargos: creación, coordinación, argumentos, diálogos... 



 

Memoria 2017. Asociación Senunpeso Producións  20 

 Timelapse avanzado: controlando a luz en movemento 

 

Este obradoiro estaba dirixido a  fotógrafos, cámaras ou cineastas que quixesen 

iniciarse rapidamente nesta técnica ou a aqueles que a coñecían e querían acadar 

un nivel alto. Os alumnos debían ter un coñecemento exhaustivo da súa cámara. 

O timelapse é unha técnica de imaxe situada entre a fotografía e o vídeo e permite 

dotar calquera tipo de produción audiovisual dunha gran creatividade adicional. 

Hoxe en día case calquera persoa afeccionada á imaxe pode dispoñer facilmente 

dos medios necesarios para levar a cabo con éxito esta técnica. O obxectivo deste 

obradoiro era proporcionar ao alumnado todos os coñecementos técnicos e os 

trucos dos profesionais para que despois puidese aplicalos pola súa conta 

satisfactoriamente. 

O programa foi o seguinte: 

BLOQUE 1. Toma de secuencias timelapse/produción. 

-Equipo necesario para realizar timelapses. 

-Settings de cámara, enfoque e exposición. 

-RAW vs JPG. 

-Filtros ND e polarizadores. 

-Planos fixos. 

-Planos en movemento: slider e hyperlapse. 

-Planos diúrnos, nocturnos e transicións día/noite. 

 

BLOQUE 2. Edición/posprodución. 

-Revelado de secuencias por lotes en Bridge/Camera Raw ou Lightroom. 

-Emprego de LR Timelapse (revelado avanzado). 

-Timelapse HDR con SNS-HDR. 

-Montaxe en Premiere, crear proxectos. 

-Movemento en posprodución. 
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DANIEL ALMEIDA 

Partindo das súa orixe como fotógrafo de paisaxes, axiña quedou enganchado á 

técnica do timelapse, na que se especializou. Con ela creou os seus propios 

sistemas de movemento de cámara e dou vida a diversos proxectos audiovisuais en 

varios países. 

Malia a súa paixón pola paisaxe, a súa actividade profesional de xa máis de cinco 

anos levouno a aplicar a técnica do timelapse a diversos campos, como o 

seguimento de obras, festivais, vídeos de cidades, promoción turística… Como 

resultado, puido optimizar a técnica para todos estes campos e agora trasládallela 

aos seus alumnos nos obradoiros de formación. 
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 Xogando coa holografía (10 a 16 anos) 

 

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. 
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XURXO GUITIÁN 

Xurxo Guitián desenvolveu case toda a súa carreira profesional no departamento 

de publicidade de La Voz de Galicia, onde deseñou 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. 

En 2013 funda a empresa CETA Systems, dedicada á xestión de dispositivos de 

Digital Signage avanzados que permiten controlar en remoto redes de cartelería 

dixital baseadas en reprodutores Android cun sistema de control multiplataforma 

en JAVA. Para darlle maior alcance á cartelería dixital orientada á publicidade 

desenvolve sistemas de proxección holográfica para instalacións efémeras. 
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 Música electrónica con materiais cotiáns (11 a 16 anos) 

 

Neste obradoiro os rapaces e rapazas aprenderon a construír dispositivos 

electrónicos sonoros empregando materiais cotiáns ou de refugallo (como papel de 

aluminio, minas de lapis, cables, material electrónico rescatado de aparellos en 

desuso, auga salgadas, imáns...). A súa finalidade era proporcionarlles un marco 

creativo no que descubrir procesos científicos e tecnolóxicos a través da 

experimentación musical, os cales poderían recrear posteriormente con facilidade. 

Aprenderon a construír coas súas propias mans condensadores, micrófonos, 

resistencias e altofalantes moi básicos, así como as funcións sonoras de cada uns 

dos compoñentes electrónicos. 

 

MATEO MENA 

Mateo Mena é artista sonoro e deseñador de instrumentos musicais electrónicos. 

Ampliou a súa formación académica con artistas como Nicolas Collins, Juan Matos 

Capote ou Peter Bosch entre outros. En 2015 presentou o seu último instrumento 

electrónico, The Hypercubes, na feira de inventores Maker Faire de Roma, Berlín, 

Santiago de Compostela e Lisboa, onde gañou o premio Maker of Merit ao mellor 

proxecto na categoría electrónica. Actualmente traballa en diversos proxectos de 

divulgación artística e científica cos que participou en case 50 espazos de creación 

e centros educativos de toda Galicia desde 2015. 
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 Radio para maiores 

 

A radio é un medio que naceu cos maiores e a dixitalización, co formato podcast e a 

radio á carta, democratizouno e achegouno aos máis novos. O LAV é un evento de 

referencia cheo de xuventude, pero… e os maiores? Este ano contamos coa 

novidade dun obradoiro que promoveu a interxeracionalidade na formación do 

audiovisual, no que se traballou coa voz e a imaxinación, se fixeron entrevistas, 

pezas creativas, reportaxes e rematou coa presentación do traballo no acto de 

peche do Laboratorio Audiovisual de Vedra.  

 

SERGIO PASCUAL E LUCÍA ABARRATEGUI 

Sergio Pascual e Lucía Abarrategui son especialistas en radio que fundaron no 

2013 Laboratorio de Radio. Desde aquela traballaron con diversas entidades e 

institucións como a Universidade de Santiago de Compostela, Cruz Vermella, 

Centro de Formación de Profesores, Asociación Melisa, Dirección Xeral de 

Xuventude, etc. e imparten cursos de radio en diferentes concellos de Galicia e do 

resto de España. 
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 X Aniversario do LAV 

Este ano cumpríronse dez anos desde a primeira edición do LAV, que comezou no 

ano 2008 co nome de Formacción. Para celebrar unha ocasión tan simbólico como 

é o décimo aniversario a asociación organizou unha programación especial na que 

se deu conta do traballo de todos estes anos e se festexou o éxito do esforzo de 

todas esas persoas que colaboraron para o LAV seguise adiante. As principais 

actividades foron as seguintes: 

 

 Rebobina LAV 

 

Venres 17 de febreiro, 20:30 h. Centro Social de Vedra 

O venres 17 de febreiro ás 20:30 horas no Centro Social de Vedra arrincaron as 

xornadas co “Rebobina LAV”, unha escolma de pezas curtas realizadas no marco 

das xornadas de formación do LAV ao longo das súas dez edicións.  A selección 

incluíu curtas creadas desde 2008 a 2016, concibidas orixinalmente como 

exercicios, pero que foron máis alá para converterse en pequenas obras 

audiovisuais que pasados os anos manteñen o seu interese. A entrada a esta sesión 

foi de balde. 

 

 Festa LAV 
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Restaurante Vía da Prata 

21:00 h. Cea LAV 

22:30 h. Concerto LAV: Brinkadelia Troupe + Dj Furia de Timotei 

O sábado 18 de febreiro, o LAV celebrou o décimo aniversario cunha festa no 

Restaurante Vía da Prata de Lestedo. Ás 21:00 horas tivo lugar a cea, aberta a 

calquera persoa que quixese festexar estes dez anos de LAV: alumnado e 

profesorado (desta edición e doutras), soci@s, amig@s e calquera que nos quixese 

acompañar. A inscrición na cea tiña un prezo de 19 €.  

Ás 22:30 horas, no mesmo restaurante Vía da Prata, seguiu a festa co concerto 

aberto e de balde que ofreceron Brinkadelia Troupe. E para rematar a festa, 

pinchada de boa música a cargo do dj compostelán Dj Furia de Timotei.  
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 Ciclo de cine de verán 4x4x4 

 

 Introdución 

No verán de 2017 a Asociación Senunpeso organizou o seu terceiro 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.  

Son proxeccións de cine ao aire libre que se realizan nun punto céntrico de cada 

parroquia. A selección dos filmes busca resultar atractiva para todos os públicos, 

polo que nos decantamos polo cine galego recente máis popular. Convidamos ao/á 

director/a ou a alguén do equipo técnico ou artístico a que presente a produción, 

polo que algunhas das proxeccións son acompañadas de presentación e coloquio 

posterior.  

O ciclo contou coa colaboración do Concello de Vedra, a Deputación da Coruña, a A. 

C. Papaventos (Vedra), a A.C. San Campio (San Miguel de Srandón), a Asociación de 

Veciños San Blas (San Mamede de Ribadulla), a Asociación de Veciños San Pedro 

(San Pedro de Sarandón) e a Asociación de Veciños Virxe de Gundián (A Ponte 

Ulla).  

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 custos 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 7 de xullo. 22:30 h. San Miguel de Sarandón. Campo da festa. 18 

comidas, coa presenza do seu director Jorge Coira. 

● Venres 21 de xullo. 22:30 h. San Mamede de Ribadulla. Campo da festa. 

Lobos sucios. 

● Venres 4 de agosto. 22:30 h. San Pedro de Sarandón. Local multiusos do 

campo da festa. A praia dos afogados. 

● Venres 18 de agosto. 22:00 h. A Ponte Ulla. Campo da festa. Somos xente 

honrada. 
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A asistencia total superou as 250 persoas, cunha media de 60 persoas por 

proxección.  
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 18 comidas en San Miguel de Sarandón 

 

Venres 8 de xullo. 22:30 h. San Miguel de Sarandón. Campo da festa. 

● 2010. Drama/Comedia 

● Dirección: Jorge Coira 

● Sinopse:  18 comidas  é unha longametraxe de ficción na que se mesturan 

seis historias que ocorren nun único día, ao longo de 18 comidas (almorzos, 

xantares e ceas) que nos fan partícipes dalgúns deses momentos que poden 

cambiar unha vida. Con esta peculiar estrutura, Jorge Coira tece unha 

película emocionante, divertida e moi sorprendente, construída con 

diálogos abertos á improvisación.  

O elenco é amplo e repleto de actores e actrices recoñecidos: Luis Tosar, Esperanza 

Pedreño, Víctor Clavijo, Sergio Peris Mencheta, Juan Carlos Bellido, María Vázquez, 

Pedro Alonso, Cristina Brondo, Federico Pérez, Xosé Manuel Olveira “Pico”, María 

Vázquez... Foi estreada en 2010. Entre os seus premios destacan 7 estatuíñas nos 

Mestre Mateo, ademais de recoñecementos nos festivais de Taormina, Ourense, La 

Laguna e Annecy.  

 

A proxección conta coa colaboración da Asociación Cultural San Campio. Tamén 

colaboran en todo o ciclo o Concello de Vedra, a Asociación Cultural Papaventos e a 

Deputación da Coruña. O seu director, Jorge Coira, presentará o filme.  
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 Lobos sucios en San Mamede de Ribadulla 

 

Venres 22 de xullo. 22:30 h. San Mamede de Ribadulla. Campo da festa 

● 2015. Aventuras/ Intriga 

● Dirección: Simón Casal 

● Elenco: Marián Álvarez, Manuela Vellés, Isak Férriz, Pierre Kiwitt e 

Ricardo de Barreiro. 

● Sinopse: Manuela traballa nas minas galegas de volframio explotadas por 

Alemaña durante a Segunda Guerra Mundial. Para curar a súa filla enferma, 

tratará xunto á súa irmá Candela de roubar aos nazis. Unha aventura que 

pode cambiar o curso da guerra.   

A proxección contará coa colaboración da Asociación de Veciños San Blas. 
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 A praia dos afogados en San Pedro de Sarandón 

 

Venres 5 de agosto. 22:30 h. San Pedro de Sarandón. Local multiusos ao lado do 

campo da festa 

● 2015. Intriga 

● Dirección: Gerardo Herrera 

● Sinopse:  Unha mañá, a marea arrastra ata á beira o cadáver dun mariñeiro 

coas mans atadas. Sen testemuñas nin rastro da embarcación, o inspector 

Leo Caldas mergúllase no ambiente mariñeiro para esclarecer o crime, pero 

os veciños resístense a desvelar as súas sospeitas.  

O filme foi dirixido por Gerardo Herrero a partir da exitosa novela homónima do 

galego Domingo Villar. O papel protagonista é interpretado por Carmelo Gómez, ao 

que acompañan entre outros Antonio Garrido, Tamar Novas, Celso Bugallo, Celia 

Freijeiro, Marta Larralde e Ernesto Chao. 

A proxección conta coa colaboración da Asociación de Veciños San Pedro.  
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 Somos xente honrada en A Ponte Ulla 

 

Venres 18 de agosto. 22:00 h. A Ponte Ulla. Campo da festa 

● 2013. Drama 

● Dirección: Alejandro Marzoa 

● Sinopse:  Suso e Manuel, dous pais de familia e amigos de toda a vida, 

quedan sen traballo con cincuenta anos cumpridos. Cando a situación é xa 

insostible ocorre algo insólito: un día, mentres están pescando, atopan un 

paquete con dez quilos de cocaína.  

Somos xente honrada móvese entre a comedia e o drama e que conta con 

Miguel de Lira e Paco Tous nos papeis protagonistas. O elenco complétano actores 

e actrices da talla de Manuela Vellés, Unax Ugalde, Antonio Durán 'Morris' e Xosé 

Manuel Olveira 'Pico'. 

A proxección conta coa colaboración da Asociación de Veciños Virxe de Gundián.  
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 Ciclo de cinema documental 

 

 Introdución 

 

No outono de 2017 a Asociación Senunpeso organiza por primeira vez un ciclo de 

cinema de outono temático. O ciclo “Memoria e muller” achegouse a través de tres 

documentais e un drama á memoria das mulleres que, en contextos moi diferentes, 

tiveron a coraxe de percorrer camiños non trazados. 

Os filmes deste ciclo queren rescatar do esquecemento o papel das mulleres na 

renovación pedagóxica durante o franquismo, na resistencia ás ditaduras 

sudamericanas, na febre do volframio en Galicia durante a II Guerra Mundial e na 

loita pola supervivencia mediante o estraperlo na fronteira con Portugal. 

O ciclo contará coa presenza de protagonistas, actores e directoras dos filmes 

proxectados, para presentalos e participar no coloquio posterior. 

Contouse coa colaboración do Concello de Vedra, que achegou financiamento 

dentro do convenio anual coa Asociación Senunpeso, da Deputación da Coruña e da 

A. C. Papaventos (Vedra), que cedeu o equipo de son.  

O ciclo, que tivo lugar  no interior da Casa da Cultura de Santa Cruz de Ribadulla, 

durante os meses de outubro, novembro e decembro de 2017. A asistencia total a 

este ciclo foi dunhas 100 persoas. 

O programa de proxeccións foi o seguinte:  

● Sábado 8 de outubro de 2017. 18:00 h. A palabra xusta. 

● Sábado 11 de novembro de 2017. 20:00 h. Migas de pan. 

● Sábado 2 de decembro de 2017. 20:00 h. A luz do negro e Mulleres da Raia. 
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 A palabra xusta 

  

 A palabra xusta, de Miguel Piñeiro (2016). Documental. 74 min. 

 Un achegamento a Antía Cal, Tita para os seus alumnos, unha muller singular que 
en 1961 fundou nun garaxe en Vigo o Colexio Rosalía de Castro, poñendo en 
marcha unha das máis singulares experiencias educativas da súa contorna, un 
referente da renovación pedagóxica. Aos seus 92 anos, Tita vai debullando ante a 
cámara os seus recordos, os seus pensamentos, as súas emocións: todo canto a 
conformou como muller, como mestra e como pedagoga que deixou unha fonda 
pegada no seu alumnado. 
  

 Presentación e coloquio: Antía Cal. 
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Migas de pan 

  

 Migas de pan, de Manane Rodríguez (2016). 109 min. 

 Con Cecilia Roth, Justina Bustos, Ernesto Chao, Quique Fernández, Artur Trillo, 
Sonia Méndez. 
  
 Drama inspirado no relato de Liliana Pereira, unha ex presa política da última 
ditadura de Uruguai (1973-1985). A moza foi encarcerada no ano 1975 polas súas 
ideas, foi torturada e perdeu a custodia do seu fillo. Anos despois, en 1982, Liliana 
decide volver ao seu país para enfrontarse ao seu pasado. Alí terá que elixir entre o 
que lle pide o seu corazón e o que lle dita a súa conciencia, e enfrontarase ao 
dilema de elixir entre a concordia co seu fillo e a denuncia colectiva que prepara un 
grupo de antigas compañeiras de presidio. 
  

 Non recomendada a menores de 16 anos. 
  
 Presentación e coloquio: Ernesto Chao. 
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A luz do negro e Mulleres da Raia 

  

 A luz do negro, de Encarna Otero (2014). Documental. 34 min. 

 A luz do negro. O volframio da Brea e o poboado do Fontao céntrase na febre 
mineira que se viviu durante a II Guerra Mundial, cando aliados e alemáns se 
disputaban o volframio que saía das minas galegas. Entre elas estaba a da Brea, en 
Vila de Cruces, que ocupou miles de homes e mulleres. Estas tiñan vetado o labor 
nas galerías e na fábrica, mais participaban no lavado e na separación do mineral. 
Moitas estiveron en concesións independentes e nas redes de estraperlo. 
  
 Mulleres da Raia, de Diana Gonçalves (2099). Documental. 42 min. 

 Mulleres da Raia é unha viaxe ás fronteiras de Portugal e Galicia que nos transporta 
ao noso pasado máis recente, no que o contrabando local e a emigración 
clandestina eran prácticas habituais. A Raia, como popularmente é coñecida a 
fronteira, garda unha historia de loita diaria pola supervivencia e as súas mulleres 
son testemuñas. 
  

 Presentación e coloquio: Encarna Otero e Diana Gonçalves. 
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 Memoria económica 
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