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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 2019, coa vontade de achegar as producións galegas a espazos e a públicos aos que 

non chegan habitualmente e de facilitarlles o acceso ás diferentes disciplinas deste 

ámbito e ás tecnoloxías máis recentes tanto a persoas afeccionadas como 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 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. A principios de 2019, nos tres meses de 

inverno, celebrouse un ciclo de cine documental galego co que pretendemos achegar 

realidades á veciñanza do concello vistas desde a perspectiva de creadores e creadoras de 

Galicia, e no verán desenvolvemos o ciclo de cine 4x4x4, co que desde hai varios anos 

recuperamos o cinema ao aire libre en Vedra. 

Por último, no mes de outubro démoslle continuidade ao novo formato da nosa principal 

actividade, o Laboratorio Audiovisual de Vedra, o LAV.mov, que estreamos en 2018 con 

gran éxito. Nel desenvolvéronse dous obradoiros para xente afeccionada e profesional 

neste eido e un concurso de realización de curtas express chamado A Fume de Carozo, 

aberto a todo o público maior de 14 anos. 
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Ciclo de cinema documental 

 

Introdución 

A comezos de 2019 a Asociación Senunpeso organizou un ciclo de cinema documental 

coa intención de mostrarlles aos veciños e veciñas do concello diferentes realidades 

vistas desde a perspectiva de realizadores e realizadoras de Galicia.   

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 do Centro Sociocultural de Vedra, estivo composto por 

tres documentais, cunha asistencia total aproximada de 100 persoas. No primeiro  e 

tivemos a sorte de contar en dous deles cos  

O programa de proxeccións foi o seguinte:  

• Sábado 26 de xaneiro de 2019. 20:00 h. Homes de xeo. Galegos na Antártida. 

• Sábado 23 de febreiro de 2019. 20:00 h. O canteiro de Sebil. 

• Sábado 9 de marzo de 2019. 20:00 h. Tódalas mulleres que coñezo. 

No caso da primeira proxección tivemos a sorte de contarmos con Carlos Prado, o 

director, que nos contou a súa experiencia na Antártida e como foi gravar este 

documental; na segunda proxección houbo un coloquio moi interesante con dúas 

persoas da asociación Quinteiro do Umia que viñeron presentar o seu documental e 

falar un pouco máis da figura de Xohán Xesús González; e na última proxección, malia 

non contarmos con ninguén do equipo da película, xerouse un debate moi enriquecedor 

entre as persoas que asistiron.  
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Homes de xeo. Galegos na Antártida 

Homes de xeo. Galegos na Antártida, de Carlos Prado Pampín (2017). 42 min. 

O xornalista e realizador audiovisual Carlos Prado Pampín retrata neste documental a 

vida de tres galegos a bordo do buque Hespérides, unha embarcación da Mariña 

española que viaxa cada ano á Antártida para realizar diferentes investigacións 

científicas. Trátase dunha nova visión sobre estas terras inhóspitas do Polo Sur desde a 

perspectiva do pobo galego e da súa idiosincrasia. 

Presentación e coloquio: Carlos Prado Pampín. 
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O canteiro de Sebil 

O canteiro de Sebil, do Quinteiro do Umia (2017). 52 min. 

Este documental do Quinteiro do Umia (un proxecto comunicativo da comarca do Umia) 

é unha ollada comunal arredor de Xohán Xesús González, un canteiro de Cuntis que se 

converteu nunha figura importante do activismo político galego a comezos do século XX 

e que foi impulsor de numerosas iniciativas en diferentes eidos, desde a docencia ao 

xornalismo, pasando polos ámbitos culturais e mesmo sindicais. Nesta peza recóllense 

os testemuños de familiares e coñecidos de González e entrevistas a historiadores e 

biógrafos, que se alternan con reconstrucións dramáticas. 

Presentación e coloquio: Quinteiro do Umia. 
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Tódalas mulleres que coñezo 

Tódalas mulleres que coñezo, de Xiana do Teixeiro (2018). 71 min. 

Xiana do Teixeiro recolle neste documental tres conversas con mulleres de diferentes 

xeracións que comparten experiencias e sensacións sobre o acoso na rúa e a 

seguridade nos espazos públicos. A directora busca artellar un discurso sobre o medo 

que non fomente o medo e un discurso sobre a violencia que non resulte violento. 
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Ciclo de cine de verán 4x4 

 

Introdución 

No verán de 2019 a Asociación Senunpeso organizou o seu quinto ciclo de verán. 

Seguindo a filosofía dos anos anteriores, proxectáronse catro películas galegas en catro 

parroquias do concello de Vedra co obxectivo de recuperar o cine de verán en Vedra e 

achegar á veciñanza algúns dos filmes galegos de máis éxito dos últimos anos. Con todo, 

este ano variouse un pouco o formato e, no canto de facer as proxeccións en catro 

venres dos meses de xullo e agosto (4x4x4), tiveron lugar en tres venres e un sábado de 

xullo (4x4). 

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, aínda 

que nesta edición non puido asistir ninguén que participase nas pezas.  

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

Papaventos (Vedra), da Asociación de Veciños San Blas (San Mamede de Ribadulla), da 

Asociación de Veciños de San Pedro de Sarandón, da AA. VV. Unión e Progreso (San Xián 

de Sales) e da Asociación de Veciños Virxe do Gundián. 

O Concello de Vedra achegou financiamento dentro do convenio anual coa Asociación 

Senunpeso e a A. C. Papaventos cedeu o equipo de son. Coas asociacións veciñais, a 

fórmula que se empregou foi a coorganización en cada parroquia, coa novidade de que 

este ano a Asociación Senunpeso encargouse integramente dos custos derivados da 

proxección (ademais da promoción, o deseño e os aspectos técnicos, como de costume) 

e as asociacións veciñais non tiveron que contribuír con 50 €, senón ocuparse só da 

produción local, ademais da divulgación entre os veciños e veciñas da parroquia.  

 

 

O programa de proxeccións foi o seguinte:  
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• Venres 5 de xullo. 22:30 h. San Mamede de Ribadulla. Campo da festa. Santoalla. 

• Venres 12 de xullo. 22:30 h. San Pedro de Sarandón. Campo da festa. Eduardo 

Barreiros, o Henry Ford galego. 

• Venres 19 de xullo. 22:30 h. San Xián de Sales. Campo da festa. A sombra da lei. 

• Sábado 20 de xullo. 22:30 h. A Ponte Ulla. Campo da festa. Os fillos do sol.  

A asistencia total superou as 200 persoas, cunha media de 50 persoas por 

proxección.  
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Santoalla en San Mamede de Ribadulla 

Venres 5 de xullo. 22:30 h. San Mamede de Ribadulla. Campo da festa. 

• 2016. Documental. 

• Dirección: Andrew Becker e Daniel Mehrer. 

• Sinopse:  Martin Verfondern e Margo Pool, unha parella de holandeses que soña 

con vivir na natureza, acábanse asentando nunha pequena e remota aldea de 

Ourense practicamente abandonada. A súa chegada desafía as tradicións da única 

familia nativa e desencadea un conflito que culminará coa misteriosa 

desaparición de Martin.  

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

Goya Toledo, Elvira Mínguez, Fernando Cayo, Paula del Río, Marco Sanz, Luis Zahera, 

Ricardo de Barreiro, María Mera... Entre os seus premios destacan os dous Goyas que 

gañou pola montaxe e o son e as doce estatuíñas dos Mestre Mateo.  

En colaboración coa Asociación de Veciños San Blas de San Mamede de Ribadulla. 
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Eduardo Barreiros, o Henry Ford galego en San Pedro de 

Sarandón 

Venres 12 de xullo. 22:30 h. San Pedro de Sarandón. Campo da festa. 

• 2011. Drama. 

• Dirección: Simón Casal. 

• Sinopse: Eduardo Barreiros é un galego de orixe humilde que consegue montar 

un imperio empresarial coa transformación dos motores de gasolina en diésel. 

Grazas á súa curiosidade e á súa incansable determinación crea unha xigantesca 

corporación automobilística que desafía o monopolio do estado franquista. 

Protagonizada por Manuel Regueiro, Christian Escuredo, Manolo Solo, Julio Pereira, 

Denis Gómez, María Tasende, Alfonso Agra,  Tamara Canosa...   

 En colaboración coa Asociación de Veciños de San Pedro de Sarandón. 
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A sombra da lei 

Venres 19 de xullo. 22:30 h. San Xián de Sales. Campo da festa. 

• 2018. Drama. 

• Dirección: Dani de la Torre. 

• Sinopse:  No ano 1921, España vive un momento caótico de enfrontamentos 

entre matóns e anarquistas mentres que os negocios ilegais florecen á sombra. 

Neste ambiente envían ao axente Aníbal Uriarte a Barcelona para deter os 

ladróns dun tren militar. Alí coñecerá a Sara, unha moza loitadora con quen 

desenvolverá un vínculo especial.   

Drama protagonizado por Luis Tosar, Michelle Jenner, Vicente Romero, Ernesto Alterio, 

Paco Tous, Manolo Solo... Entre os seus galardóns destacan tres Premios Goya, dez 

premios Mestre Mateo. 

En colaboración coa AA.VV. Unión e Progreso de San Xián de Sales.  
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Os fillos do sol en A Ponte Ulla 

Sábado 20 de xullo. 22:30 h. A Ponte Ulla. Campo da festa. 

• 2017. Drama. 

• Dirección: Ramón Costafreda e Kiko Ruiz Claverol. 

• Sinopse:  En plena posguerra, catro visionarios logran crear unha das empresas 

farmacéuticas máis importantes do século XX: os laboratorios Zeltia. Alí o 

científico Ferran Calvet poderá aplicar todos os seus coñecementos técnicos logo 

de ser apartado da docencia na Universidade de Santiago de Compostela polo 

goberno franquista.  

Protagonizada por Pablo Derqui, Xosé Barato, Vicky Luengo, Tamar Novas, Xúlio 

Abonjo, Víctor Duplá, Roser Tapias, Celso Bugallo, Clara Segura, Manolo Cortés... 

En colaboración coa Asociación de Veciños Virxe do Gundián da Ponte Ulla. 
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LAV.mov 2019: Laboratorio Audiovisual de Vedra en 

Movemento 

Introdución 

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

audiovisual que a asociación levaba organizando durante dez edicións no concello de 

Vedra e polas que xa pasaron arredor de 1.600 persoas. Tras cumprir os dez anos, a 

directiva da asociación considerou que era hora de que o LAV evolucionase e non se 

acomodase no seu éxito, é dicir, o proxecto debía renovarse para asegurar a súa 

continuidade e manter a motivación da organización. 

Así naceu o Laboratorio Audiovisual de Vedra en Movemento (LAV.mov) en 2018, un 

formato co que a organización busca un enfoque máis práctico para que as persoas 

participantes produzan pezas audiovisuais e apliquen os coñecementos adquiridos nos 

obradoiros destes anos. Polo tanto, este evento centrarase en dous eixos fundamentais: a 

formación e a creación audiovisual (coa súa posterior proxección). 

Ademais, a organización busca ter un maior impacto no seu contexto e que Vedra e 

comarca teñan maior protagonismo no LAV, é dicir, que as persoas, as paisaxes, as súas 

historias, os colectivos etc. sexan protagonistas das pezas audiovisuais que se creen, 

que servirán de escaparate do proxecto e de Vedra e comarca. 

O evento desenvolveuse en dúas fins de semana de outono: unha de formación e outra 

cun concurso de creación audiovisual express chamado A Fume de Carozo.  

Na fin de semana de formación, o 5 e 6 de outubro, houbo dous obradoiros relacionados 

co audiovisual para persoas afeccionadas e profesionais: “Dirección de fotografía” e 

“Pensar e contar unha serie de TV” (o obradoiro “Iniciación ás curtametraxes. 

Retratando a realidade” que se planeara inicialmente tivo que suspenderse por falta de 

inscricións suficientes). 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 (cun 

desconto do 50 % para socios e socias de Senunpeso e para a veciñanza de Vedra, e dun 

20 % para estudantes da Facultade de CC da USC). 

Entre o venres 11 e o domingo 13 de outubro tivo lugar o concurso A Fume de Carozo, 

aberto a todo o público interesado . Nel participaron 6 equipos (un total de 26 
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participantes) que contaron cun total de 48 horas para crear unha curtametraxe de 

xénero libre seguindo uns requisitos que a organización desvelou no propio inicio do 

certame. O resultado proxectouse o domingo ás 17.30 h e a continuación un xurado fixo 

entrega do premio de 1.000 €. Entre os equipos non gañadores sorteáronse 4 vales de 

50 € en cursos de formación na Escola Unitaria.  

O LAV.mov organizouse co apoio do Concello de Vedra e coa colaboración da Escola 

Unitaria, da Deputación da Coruña, da Facultade de Ciencias da Comunicación da 

Universidade de Santiago de Compostela, de Filamento Iluminación S. L. ,da A. C. 

Papaventos e de Cerámica da Ulla.  

• O Concello de Vedra achegou apoio económico dentro do convenio anual coa 

Asociación Senunpeso, ademais de colaboración en aspectos loxísticos, como a 

cesión de espazos públicos (Biblioteca Municipal e Centro Sociocultural) e en 

aspectos de difusión (promoción a través do boletín e do e-mail).  

• A Deputación da Coruña achegou apoio económico. 

• A Escola Unitaria colaborou con catro vales de 50 € de desconto para cursos de 

formación dentro da súa programación ata marzo de 2020. 

• A Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de 

Compostela colaborou cedendo equipo de gravación para o obradoiro de 

iniciación ás curtametraxes que finalmente foi cancelado. 

• Filamento Iluminación S. L. colaborou cedendo equipo de iluminación para o 

obradoiro de dirección de fotografía. 

• A A. C. Papaventos cedeu o equipo de son e iluminación. 

• Alba Rodríguez, de Cerámica da Ulla, colaborou coa creación do trofeo. 

A organización quedou moi satisfeita co resultado do LAV.mov: polo funcionamento dos 

cursos, polo ambiente creado coas persoas que participaron, polo desenvolvemento do 

concurso e, finalmente, pola calidade das curtas creadas en Vedra. 
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Xornadas de formación 

As xornadas de formación desenvolvéronse os días 5 e 6 de outubro no seguinte 

horario:  

• sábado 5 de 10 a 14h e de 15:30 a 19:30h 

• domingo 6 de 10 a 14h e de 15:30 a 17:30h 

Consistiron en dous cursos simultáneos de formación teórica e práctica de catorce 

horas de duración dirixidos a persoas afeccionadas ou profesionais:  

•  “Dirección de fotografía”, impartido por Jaime Pérez, coa colaboración de 

David Porto como axudante. Nivel intermedio-avanzado. 

• “Pensar e contar unha serie de TV”, impartido por Pepe Coira. Nivel 

intermedio. 

En total asistiron aos obradoiros 22 persoas. Todas recibiron o diploma que acredita 

que realizaron o curso con aproveitamento.  

Asistencia aos cursos 

“Dirección de fotografía” 15 

“Pensar e contar unha serie de TV” 7 

 

Debullamos a continuación a información detallada de cada obradoiro. 
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“Dirección de fotografía” 

Este obradoiro estaba dirixido a persoas con coñecementos de nivel medio ou alto, 

preferentemente con algunha experiencia en rodaxes de calquera tipo.  

Segundo Jaime Pérez, a dirección de fotografía pode semellar un concepto moi 

elevado, pero en realidade non é máis que o acto de se responsabilizar da parte da 

cámara e da luz nun proxecto audiovisual, que tanto pode ser unha pequena 

publicidade ou webserie como unha gran produción. 

Este foi un obradoiro moi intensivo onde non se estudaron aspectos específicos de 

tecnoloxía do sinal de vídeo nin cuestións puramente teóricas, senón que se viron 

situacións reais e prácticas, e o alumnado puido poñer en marcha diferentes exemplos 

grazas a poder contar con material de iluminación cedido por Filamento Iluminación 

S. L. 

A intención deste curso era tratar a dirección de fotografía desde a preparación ata a 

realización do proxecto. Por un lado, tocáronse as distintas partes do proceso: como 

localizar, a preparación de listaxes de material e esquemas de luz, a rodaxe etc., e, por 

outro lado, fíxose unha análise detallada da iluminación de exemplos reais de 

documentais de entrevistas e de secuencias de ficción que realizou o profesor 

(Esquece Monelos; Avión, el pueblo ausente; Lurna; Luci; Casa Manola; Hierro...). 

Finalmente, as persoas que asistiron a este obradoiro puideron practicar os 

coñecementos adquiridos mediante a iluminación de varias situacións: entrevistas en 

exteriores, secuencias en coche, en interior de día e de noite… 
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JAIME PÉREZ 

Jaime Pérez Fernández leva máis de vinte anos no sector audiovisual como operador 

de cámara e operador de steadicam, e desde hai uns anos tamén como director de 

fotografía.  

Como operador de steadicam (se cadra a súa faceta máis sonada) destaca o seu 

brillante plano secuencia da Praza de Vigo na película O descoñecido (Dani de la Torre, 

2015) de máis de seis minutos que empeza enriba dun guindastre de 11 metros de 

altura. Como director de fotografía ten un currículo moi variado, que vai desde series 

para a TVG ata a longametraxe documental Esquece Monelos, pola cal gañou o Mestre 

Mateo á Mellor Dirección de Fotografía en 2017, ou a serie Hierro (segunda unidade), 

unha coprodución internacional de Movistar+ e Arte. 

O seu último traballo foi como operador de cámara A e steadicam na superprodución 

Warrior Nun (Netflix USA), que se estreará o próximo ano como unha das apostas máis 

fortes da plataforma a nivel mundial. Actualmente, atópase preparando unha 

longametraxe como director de fotografía. 
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“Pensar e contar unha serie de TV” 

Este obradoiro de nivel intermedio estaba dirixido a persoas interesadas en 

escribir/producir series ou persoas que sentisen curiosidade por desentrañar os 

mecanismos que operan na ficción televisiva. 

Como queda claro no nome do curso, a idea básica deste curso foi que o alumnado 

practicase durante as dúas xornadas a desenvolver minimamente unha idea dunha 

serie, traballándoa, moldeándoa, cambiándoa e mareándoa, como se adoita facer no 

mundo profesional. Durante o proceso debían reflexionar se se trataba dun proxecto 

susceptible de producirse, e, se era o caso, como contala para que teña algunha opción 

no mercado. 

Como reflexionaba Pepe Coira, hai infinidade de variantes á hora de definir unha serie 

(longas e curtas, diarias e semanais; hai series que son comedias, ou dramas, ou 

dramedias; hai series procedementais e sitcoms, culebróns e soaps, de policías ou de 

médicos....) Variantes que se combinan e hibridan como só o medio televisivo permite. 

E todas elas, decisivas. Pero, no fondo, son dúas as opcións básicas entre as que se debe 

escoller: unha serie que sexa sobre todo un relato (como a maioría das novelas, películas 

ou pezas teatrais) ou unha serie que sexa sobre todo un costume (que non naza con 

data coñecida de caducidade, que poida durar tanto como o público/quen a programa 

queira). 

Segundo o profesor, o xeito de pensar un tipo de serie ou o outro é bastante diferente. 

En ambos os casos trátase de xestionar un universo, uns personaxes e unhas liñas 

argumentais nun determinado ton. Pero todo o demais é distinto.  

Por outra banda, para ben e para mal, quen pensa unha serie ten xusto a continuación 

(ou antes) un traballo importante que facer: contala e que guste. Á pericia pensando hai 

que sumar a pericia contando, explicando, vendendo. Son habilidades distintas, pero 

teñen algo importante en común: ambas van do que se lle quere ofrecer ao público. 
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PEPE COIRA 

Desde o ano 2000, cando empezou a traballar como editor de guión de Mareas vivas, 

dedícase á televisión como produtor executivo e guionista. Foi xefe de Desenvolvemento 

en Voz Audiovisual e Fílmax Galicia. Desde 2010 combina o traballo freelance co 

desenvolvemento de proxectos de series para Portocabo. Traballou en series como 

Terra de Miranda, As leis de Celavella, Hispania ou Luci. A súa última serie, como creador 

e xefe de guionistas, foi Hierro (Movistar+, Arte, Portocabo, Atlantique). 
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Concurso A Fume de Carozo 

O venres 11 de outubro ás 17 h deu comezo o Concurso A Fume de Carozo, no cal había 

inicialmente 8 grupos inscritos, pero só 6 chegaron á presentación, polo que os outros 2 

quedaron fóra do certame como indican as bases. Estes 6 equipos tiveron 48 horas para 

realizaren unha curtametraxe de xénero libre (ficción, documental, experimental...) que 

debían cumprir as bases do concurso e, ademais, uns requisitos que se desvelaron nese 

momento coa intención de evitar traballo xa feito previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os requisitos anunciados nas bases foron os seguintes:  

• A curtametraxe debía estar feita integramente por un equipo ou participante 

individual con inscrición formalizada no devandito certame (10 €) e presente 

na recepción de concursantes. Cada equipo só podía entregar unha peza. 

• As pezas audiovisuais tiñan que ter un máximo de 5 minutos e ser realizadas na 

súa totalidade nun máximo de 48 horas, desde as 17 h do venres 11 de outubro 

de 2019 ata as 17 h do domingo 13 de outubro de 2019.  

• Os equipos debían entregar as pezas audiovisuais nun pen drive en formato 

.mp4 (H.264), cunha resolución mínima de 720p e bitrate de entre 10.000 e 

15.000 kbits/s, e coa seguinte estrutura: cortinilla, título, peza audiovisual e 

créditos finais. 
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• Os equipos ou participantes individuais debían ter os dereitos sobre calquera 

música utilizada ou empregar música libre de dereitos (con licenza Creative 

Commons).  

• A lingua empregada de forma maioritaria na curtametraxe debía ser o galego. 

Os requisitos específicos desvelados no inicio do certame foron: 

• Na curtametraxe debía saír unha localización exterior do concello de Vedra 

con peso na trama. No inicio do certame asignóuselle de xeito aleatorio a cada 

equipo unha das seguintes localizacións: un invernadoiro de Vedra, o serradoiro 

abandonado de Merín, a capela da Santa Isabel, os muíños de San Pedro de 

Vilanova, un parque infantil de Vedra e un palco da música de Vedra. 

• Na curtametraxe debía aparecer nalgún momento integrado na trama un 

xoguete. 

Durante os tres días en que se desenvolveu o certame, a organización puxo á 

disposición das persoas participantes diferentes recursos para axudar na creación das 

curtametraxes e ao mesmo tempo fomentar o protagonismo de Vedra e comarca. Todos 

os equipos recibiron un catálogo de intérpretes composto por veciñanza que se 

ofreceu voluntaria para actuar nas pezas audiovisuais e un catálogo de localizacións 

exteriores de Vedra, composto por unha selección de lugares variados (desde edificios 

patrimoniais ou espazos naturais ata instalacións de servizos como escolas, locais 

sociais ou instalacións deportivas).  

Ademais, a organización ofreceu espazos para fomentar que os equipos quedasen no 

propio concello a desenvolver a maior parte do traballo, polo que tiveron á súa 

disposición a Biblioteca Municipal de Vedra e o telecentro deste edificio como espazos 

para reunións e edición onde se dispuxeron mesas de traballo para os grupos con 

alargadeiras e conexión wifi  no seguinte horario: 

• Venres 11/10/2019: de 17 h a 20 h. 

• Sábado 12/10/2019: de 9 h a 20 h. 

• Domingo 13/10/2019: de 9 h a 17 h. 
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Por último, pero non menos importante, cada día do concurso estiveron dispoñibles na 

Biblioteca Municipal de Vedra membros da organización para axudar en temas 

loxísticos e persoas profesionais do audiovisual co fin de orientar e resolver dúbidas. A 

mentorización é un dos puntos innovadores que distingue este concurso doutros 

certames de realización audiovisual galegos, e distribuíuse do seguinte xeito: 

• Sábado 12/10/2019:  

o Profesional: Pepe Coira 

o Enfoque: planificación (idea, guión, preprodución...) 

o Horario de atención: de 9 h a 14 h 

o  

 

 

 

 

 

 

 

• Sábado 12/10/2019: 

o Profesional: Jaime Pérez 

o Enfoque: realización (rodaxe, produción...) 

o Horario de atención: de 15 h a 20 h 
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• Domingo 13/10/2018: 

o Profesional: Mar Catarina 

o Enfoque: edición (montaxe, posprodución...) 

o Horario de atención: de 9 h a 14 h 
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Os seis equipos que participaron no concurso aproveitaron os recursos ofrecidos pola 

organización e valoráronos moi positivamente nas enquisas realizadas ao final da 

iniciativa. 

O domingo 13 de outubro ás 17.30 h tivo lugar a gala do LAV.mov, cunha asistencia de 

arredor de 70 persoas, na cal se proxectaron as seis pezas resultantes (das cales unha, 

Ti tamén, no puido optar ao premio por non entregar dentro do prazo marcado nas 

bases) e se fixo entrega dos premios. O xurado, formado pola actriz María Bouzas, o 

actor Manolo Cortés e o xornalista de cine Ángel Suanzes, destacou o gran nivel das 

curtas, a pesar de que os equipos só dispoñían de dous días (48 horas) para realizalas.  

 

 

 

 

 

Finalmente, a curtametraxe dirixida por Carlos Prado Pampín gañou o premio de 1.000 

€ do concurso e o galardón deseñado pola artesá Alba Rodríguez, de Cerámica da Ulla. 

Entre as persoas non gañadoras, sorteáronse 4 vales de 50 € en cursos de formación na 

Escola Unitaria.  

A continuación describimos en máis detalle as curtametraxes resultantes do Concurso A 

Fume de Carozo 2019. 

 

 

 

 



 

 27 

As curtametraxes 

O XENERAL, de Carlos Prado 

• Xénero: comedia dramática 

• Duración: 04:58 

• Equipo técnico: 

Carlos Prado Pampín Dirección e guión 

Marcel González Son e fotografía 

Iván Pereira Produción 

 

• Equipo artístico: 

Senén Chas Actor 

Marisa Otero Actriz 

Sara Fernández Saborido Actriz 

 

• Sinopse: o Xeneral vixía todos os días os camiños e as aldeas do concello de Vedra 

e a comarca do río Ulla. Co seu cabalo anda na busca de aventuras ou de poder 

axudar os seus veciños. 

• Localización exterior obrigatoria en Vedra: capela de Santa Isabel. 

• Xoguete: carrusel. 
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FOMOS, de Héctor Rodríguez Martínez 

• Xénero: drama 

• Duración: 03:40 

• Equipo técnico: 

Héctor Rodríguez Martínez Dirección 

Daniel Pérez Silva Dirección de fotografía 

David Rodríguez Suárez Dirección de fotografía 

Alicia Maqueira Rodríguez Axudante de dirección 

Álex Iglesias Louzán Son e montaxe 

 

• Equipo artístico: 

Alicia Maqueira Rodríguez Actriz 

Héctor Rodríguez Martínez Actor 

 

• Sinopse: a historia de Marta e Adrián e de como o azar cambiou as súas vidas. 

• Localización exterior obrigatoria en Vedra: muíños de San Pedro de Vilanova. 

• Xoguete: un coche. 
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PEREGRINO Nº 15, de Iria Santos 

• Xénero: comedia 

• Duración: 04:55 

• Equipo técnico: 

Iria Santos Dirección 

José Ramón Díaz Gómez Son 

 

• Equipo artístico: 

José Ramón Díaz Gómez Actor 

Silvia Calviño Pérez Actriz 

Uxía Sabín Rendo Actriz 

Eliana Martíns Alvela Actriz 

Amaro Álvarez Martíns Actor 

Moisés Álvarez Jorge Actor 

Tania Fernández Saborido Actriz 

Lucía Vázquez Fernández Actriz 

Eduardo Rendo Guitián Actor 

 

• Sinopse: un peregrino chega a Vedra e o pobo lle ten preparada unha 

experiencia para que coñeza e goce a vila ao estilo máis enxebre. 

• Localización exterior obrigatoria en Vedra: un parque infantil. 

• Xoguete: un acordeón. 
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PIGMALIÓN, de Rafael de Ramón Herrera 

• Xénero: drama musical 

• Duración: 04:06 

• Equipo técnico: 

Rafael de Ramón Herrera Dirección, cámara, guión e montaxe 

Álvaro Menéndez Sánchez Cámara 

Marta Freaza Nogueira Guión 

 

• Equipo artístico: 

Marta Freaza Nogueira Actor 

Juan Carlos Brea Sánchez Actriz 

Marta Freaza Nogueira Maquillaxe e vestiario 

  

 

• Sinopse: a protagonista, dende unha situación conflitiva e de desamparo, tenta 

fuxir dunha cárcere na que a loucura, o amor e a tenrura son claves para o 

desenlace. 

• Localización exterior obrigatoria en Vedra: un palco da música. 

• Xoguete: un triciclo.  
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VILA MATILDE, de Javier Madrigal Montilla 

• Xénero: costumista, experimental 

• Duración: 04:53 

• Equipo técnico: 

Javier Madrigal Montilla Dirección 

Alejandro Vargas Vizoso Dirección de fotografía 

Martín Touriño González Xefe de produción 

Raquel Diz Rosendo Axudante de cámara 

Mariña Martínez Placer 2ª axudante de cámara 

Alexandra Bermúdez Entenza Xefa de son 

 

• Equipo artístico: 

Xela Álvarez Martíns Actriz 

Esperanza Lema Bouzas Actriz 

 

• Sinopse: os paralelismos vitais son os furados de Verne dentro dos rosos 

recordos. Podemos vivir vidas sinxelas arraigadas na terra e revivir cada día co 

cheiro do invernadoiro como afundamos as mans na terra mollada antes de 

plantar para xermolar. Porque a maxia de que o  mundo poida correr tanto e 

cambiar tan rápido é que a terra segue sendo igual pare o tempo que pare. 

• Localización exterior obrigatoria en Vedra: un invernadoiro. 

• Xoguete: unha boneca. 
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TI TAMÉN, de Miguel Gómez Abad 

• Xénero: comedia negra/drama social 

• Duración: 04:24 

• Equipo técnico: 

Miguel Gómez Abad Dirección, guión e montaxe 

Miguel Torres Barrán Guión e produción 

Melina Regueira Varela Produción 

Breogán Martínez Gómez Cámara 

Juan Garrido Rodríguez Son e posprodución de son 

 

• Equipo artístico: 

Miguel Torres Barrán Actor 

Eliana Martíns Alvela Actriz 

Miguel Gómez Abad Actor 

 

• Sinopse: un rapaz aparentemente tranquilo batea xoguetes nun descampado. É 

evidente que está a pensar en algo. 

• Localización exterior obrigatoria en Vedra: serradoiro abandonado de Merín. 

• Xoguete: múltiples. 
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Actividade de Nadal 

 
No Nadal de 2019 a Asociación Senunpeso organizou unha actividade relacionada co 
audiovisual o luns 30 de decembro ás 18:00 no Centro Sociocultural de Vedra coa 
intención de entreter a xente máis cativa do concello en galego. 

Nesta ocasión, no canto de se tratar dunha proxección dunha película infantil, escolleuse 
un espectáculo que mestura a narración co teatro e o cinema: “Cinema e historias, da 
man de Alice Guy, a nai do cinema”, narrado por Raquel Queizás para nenas e nenos a 
partir de 5 anos. Esta actividade pretendía divertir e espertar na xente máis cativa o 
amor pola sétima arte e descubrirlles o poder que teñen as imaxes e o cinema para 
transmitiren historias. A protagonista é Alice Guy, a primeira persoa en dirixir cinema 
de ficción contando unha historia (ademais de ser actriz, guionista, deseñadora de 
vestiario, cámara, produtora, cómica, maga...), unha muller fascinante e inxustamente 
esquecida. Neste espectáculo o público infantil tivo a oportunidade de coñecer a súa vida 
e ver fragmentos das súas primeiras películas dun xeito moi entretido. 

Contouse coa colaboración do Concello de Vedra, que achegou financiamento dentro do 
convenio anual coa Asociación Senunpeso, e da Deputación da Coruña.  
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Microfinanciamento do filme galego de animación 

SHKID 

 

 
Este ano, continuando coa liña de traballo da asociación en prol do audiovisual galego, 
decidiuse dar un paso máis e colaborar na produción dun filme de grande interese que 
precisaba microfinanciamento colectivo para se poder materializar: SHKID, unha 
película de animación do director Fernando Cortizo que gañou o primeiro premio de 
proxectos en desenvolvemento do Festival de Cine de Praga. Trátase dunha homenaxe á 
descoñecida historia dos nenos e nenas do campo de concentración nazi de Terezín, 
cuxa heroicidade e solidariedade pretende servir de exemplo para as xeracións futuras. 

Tras informarse sobre o proxecto e ver a súa viabilidade, así como a necesidade de 
contar esta historia, tomouse a decisión de achegar unha axuda de 300 €, unha 
inversión dispoñible para asociacións, colectivos e movementos sociais que garante 
unha proxección en exclusiva coa presenza do director no 2020. 
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Memoria económica 
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Asociación Senunpeso Producións 

Vedra. Decembro de 2019 

 

 

 

http://senunpeso.org 

https://www.facebook.com/senunpeso 

https://twitter.com/senunpeso_ac 
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