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Introdución
A Asociación Senunpeso está centrada no eido audiovisual e ten entre os seus
obxectivos a promoción e a exhibición do audiovisual feito en Galicia. Foi nesa liña na
que continuamos traballando no ano 2021, coa vontade de achegar as producións
galegas a espazos e a públicos aos que non chegan habitualmente.
Entendemos o audiovisual como un traballo ou unha afección colaborativa, onde todas
as partes son importantes, entendendo 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. Dende hai anos viñamos facendo en outono
inverno un ciclo de cinema documental galego. A principios de 2021, a alta incidencia
da pandemia de COVID 19, aconsellou non acometer unha actividade que precisaba ser
feita en interior e en espazos nos que sería incompatible unha ventilación axeitada co
confort mínimo para centrarse nas proxeccións.
No verán, ao mellorar a incidencia, e ser unha actividade ao aire libre, volvemos
desenvolver o ciclo de cine de ficción galega, sen chegar ás 4 proxeccións de 2019 e
anos anteriores, pero animándonos a programar 3 películas en lugar das dúas do
primeiro verán afectado pola pandemia, o de 2020.
Ademais, entre os obxectivos da Asociación Senunpeso destaca o da formación
audiovisual. Desde o inicio da nosa actividade queremos crear en Vedra 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. O noso fin é facilitar o acceso ás diferentes disciplinas
do ámbito audiovisual e ás tecnoloxías máis recentes tanto a persoas afeccionadas
como profesionais. Tras a interrupción do ano 2020, no mes de outubro volvemos
programar a nosa principal actividade, no seu novo formato dende 2018, o Laboratorio
Audiovisual de Vedra, o LAV.mov, desenvolvendo obradoiros audiovisuais e o concurso
de realización de curtas express, A Fume de Carozo.
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Ciclo de cine de verán
Introdución
No verán de 2021 a Asociación Senunpeso organizou o seu sétimo ciclo de verán. Seguindo
a filosofía dos anos anteriores, proxectáronse películas galegas en 3 parroquias distintas
do concello co obxectivo de recuperar o cine de verán en Vedra e achegar á veciñanza
algúns dos filmes galegos de máis éxito dos últimos anos. Este ano non nos decidimos a
recuperar o formato habitual de catro proxeccións (4x4), pero aumentamos a
programación con respecto ao ano 2020, proxectando 3 películas coa colaboración de
asociacións veciñais.
O ciclo de cine de verán consiste nunha serie de proxeccións de cine ao aire libre realizadas
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.
O programa de proxeccións foi o seguinte:
⚫ Sábado 31 de xullo. 22:30 h. Campo da festa de Ponte Ulla. Ons
⚫ Sábado 7 de agosto. 22:30 h. Campo da festa de San Xián de Sales. A illa das mentiras.
⚫ Sábado 14 de agosto. 22:00 h. Campo da festa de San Pedro de Sarandón. Quen a
ferro mata.
Habitualmente convidamos o/a director/a ou alguén do equipo técnico ou artístico a que
presente as producións, acompañándoas así de presentación e coloquio posterior. Nesta
edición estivo connosco na primeira proxección o director da película Ons, Alfonso
Zarauza.
O ciclo contou coa colaboración do Concello de Vedra, da Deputación da Coruña, da A. C.
Papaventos (Vedra), así como a das asociacións veciñais Virxe do Gundián de Ponte Ulla,
Unión e progreso de San Xián de Sales, e a A.V. de San pedro de Sarandón. O Concello de
Vedra achegou financiamento dentro do convenio anual coa Asociación Senunpeso e a A.
C. Papaventos cedeu o equipo de son, e as asociacións colaboradoras de cada sesión
ocupáronse da loxística e difusión.
Como no ano 2020, esta edición seguiu marcada polo contexto da pandemia da Covid,
adoptando os protocolos necesarios nas proxeccións: espazos delimitados, uso obrigatorio
de máscara, e acceso por unha entrada na que se distribuía xel hidroalcólico e se procedía
á recollida de datos do público.
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Ons en Ponte Ulla
Sábado e 31 de xullo. 22:30 h. Ponte Ulla. Campo da festa.
⚫ 2020. Drama. 87 min.
⚫ Dirección: Alfonso Zarauza.
⚫ Sinopse: Vicente e Mariña chegan a pasar o verán a Ons. Él ven dun accidente e as
súas consecuencias psicolóxicas e a viaxe pretende ser un bálsamo para o seu
matrimonio. A viaxe prolóngase a petición del, e a medida que os días se van tornando
borrascosos, os segredos gardados comezan a sair a flote.
Protagonizada por Antonio Durán Morris e Melania Cruz, Ons acadou nove premios Mestre
Mateo 2021 da Academia Galega do Audiovisual, entre eles mellor película, mellor guión,
e mellores interpretacións feminima e masculina protagonista.
En colaboración coa Asociación de Veciños Virxe de Gundián.
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A illa das mentiras en San Xián de Sales
Sábado 7 de agosto. 22:30 h. San Xián de Sales. Campo da festa.
⚫ 2020. Drama. 93 min.
⚫ Dirección: Paula Cons.
⚫ Sinopse: Na madrugada do 2 de xaneiro de 1921, o buque Santa Isabel, con destino
Bos Aires e 260 persoas a bordo, fúndese fronte a costa da illa de Sálvora. A falta de
homes na illa, tres mulleres, María (Nerea Barros), Josefa (Victoria Teijeiro) e Cipriana
(Ana Oca), deciden ir ao rescate salvando 48 persoas, un acto heroico que pagarán moi
caro. Tras estes feitos, un xornalista arxentino, acode a Sálvora para cubrir a noticia
do naufraxio, e descubrirá que esa noite sucederon demasiadas casualidades na illa.
A película acadou 5 premios Mestre Mateo 2021 da Academia galega do audiovisual, entre
eles o de mellor dirección para Paula Cons.
En colaboración coa Asociación de Veciños Unión e Progreso de San Xián de Sales.
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Quen a ferro mata en San Pedro de Sarandón
Sábado 14 de agosto. 22:30 h. San Pedro de Sarandón. Campo da festa.
⚫ 2019.
⚫ Thriller. 107 min.
⚫ Dirección: Paco Plaza.
⚫ Sinopse: Nunha vila da costa
galega vive Mario, un home
exemplar. Na residencia de anciáns
na que traballa como enfermeiro
todos o aprecian. Antonio Padín,
un
coñecido
narcotraficante,
ingresa na residencia na que
traballa Mario por unha grave
enfermidade.
Protagonizada por Luís Tosar, e coa
participación de Xoán Cejudo María
Vázquez, e Enric Auquer, a película
acadou no ano 2020 un premio Goya a
mellor actor revelación (Enric
Auquer), e 3 premios Mestre Mateo.
En colaboración coa Asociación de
Veciños de San Pedro de Sarandón.
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LAV.mov 2021: 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.
Desa reflexión para a renovación naceu o Laboratorio Audiovisual de Vedra en Movemento
(LAV.mov) en 2018, un formato co que a organización buscaba un enfoque máis práctico
para que as persoas participantes produciran pezas audiovisuais e aplicaran os
coñecementos adquiridos nos obradoiros destes anos. Polo tanto, este evento centrase en
dous eixos fundamentais: a formación e a creación audiovisual (coa súa posterior
proxección).
Ademais, a organización busca con este formato 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, e que poidan servir de escaparate do proxecto e de Vedra e comarca.
No ano 2021, despois do parón provocado pola pandemia en 2020, celebrouse a III edición
do LAV.mov . A diferenza das edicións anteriores o evento desenvolveuse ao longo dunha
soa fin de semana, entre o 29 e 31 de outubro, simultaneando os obradoiros de formación
co desenvolvemento do concurso A Fume de Carozo.
A cesión, por parte do Concello de Vedra, dun novo espazo, o conxunto (nave, vagón e Casa
da Estación) da antiga estación de tren de Santa Cruz de Ribadulla, permitiu simultanear
ambas liñas do LAV.mov, e engadir unha terceira: facer proxeccións todos os días do fin de
semana.
Entre o venres 29 e o domingo 31 de outubro tivo lugar o concurso A Fume de Carozo, no
que participaron 9 equipos (29 persoas) que contaron con 48 horas para crear unha
curtametraxe de xénero libre e un máximo de 5 minutos de duración, e na que tiveron que
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cumprir uns requisitos que a organización desvelou no inicio do certame. O resultado
proxectouse o domingo ás 18.30 h e a continuación un xurado fixo entrega do premio de
1.000 € e un gálárdón creádo exclusivámente párá á ocasión pola deseñadora de Vedra Isa
Albela, de Boh. Entre todos os equipos participantes sorteáronse uns exemplares de Un
edificio, un proxector e moito tempo, doados por Escola Unitaria.
O LAV.mov organizouse co apoio do Concello de Vedra e coa colaboración da Escola
Unitaria, da A. C. Papaventos e do estudio de deseño BOH.
•

•
•
•

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 (Nave, vagón de tren e Casa da Estación da antiga
estación de tren de Santa Cruz de Ribadulla) e en aspectos de difusión (promoción
a través do boletín e do e-mail).
A Escola Unitaria colaborou cos libros sorteados Un edificio, un proxector e moito
tempo
A A. C. Papaventos cedeu o equipo de son e iluminación.
Isa Albela, de BOH, 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 LAV.mov 2021

As xornadas de formación desenvolvéronse os días 30 e 31 de outubro no seguinte horario:
•
•

sábado 30 de 10:30 a 14:30h e de 16 a 20h
domingo 31 de 10:30 a 14:30h e de 16 a 18h

Consistiron en dous cursos simultáneos de formación teórica e práctica de catorce horas
de duración dirixidos a persoas afeccionadas ou profesionais:
•
•

“Recolectadores de imaxes: obradoiro de found footage”, impartido por Javier
Trigales.
“DITsPOSTo: do sensor á pantalla”, impartido por Fernando Alfonsín.

En total asistiron aos obradoiros 22 persoas. Todas recibiron o diploma que acredita que
realizaron o curso con aproveitamento.
Cádá obrádoiro tiñá un custo de 60 € por persoá, áplicándose o 50% de desconto para
persoas socias e veciñanza do concello de Vedra.

Asistencia aos cursos
Obradoiro de found footage

7

Obradoiro DIT

15
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Recolectadores de imaxes: obradoiro de found footage

Obradoiro dirixido a estudantado de audiovisuais, artes plásticas, profesionais ou persoas
afeccionadas á fotografía, ao cinema e en xeral a todas aquelas persoas que andan á
procura de novas formas de expresión artística.
Ante o bombardeo diario de imaxes que recibimos de plataformas, redes e TV, con este
obradoiro quérese afondar na ecoloxía audiovisual e repensar as imaxes que nos chegan.
Partindo do pasado e presente da reciclaxe de imaxes, búscase que o alumnado aprenda a
linguaxe audiovisual do found footage e a crear unha peza audiovisual propia a partires de
imaxes de arquivo.

JAVIER TRIGALES
Javier Trigales é programador de festivais, mostras e ciclos, como a penúltima edición do
Festival Internacional Cineuropa ou o Festival SinSal. É comisario audiovisual e traballa na
xestión cultural para múltiples organismos públicos e entidades privadas. Tamén é
guionista para cinema e TV (con traballos para Globomedia, La Dalia Films, Eye Slice
Pictures ou Bambú Producciones), e docente de audiovisuáis para diversas escolas,
museos e centros culturáis de todo o país (Fundación SGAE, Escuela EDUCA TU MIRADA,
Escuela Superior de diseño Pablo Picasso, Museo de Belas Artes de A Coruña, Grupo Voz
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Audiovisual, Museo Marco de Vigo, Centro Galego de Arte Contemporánea CGAC). Por
último, colabora como periodista cultural para varios medios (Luzes, Icon El País, Espinof,
CaninoMag, Transit Cine, Diario Público), publicou como colaborador unha ducia de libros
con editoriáis como Cátedrá, Rosebud, Almuzárá, Arkádin, T&B,Rosebud… e formá párte
da Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).
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DITsPOSTo: do sensor á pantalla

Curso dirixido a xente do sector audiovisual que necesite ter unha visión técnica do fluxo
de traballo completo dunha produción.
O obxectivo do obradoiro era dar a coñecer todas as claves técnicas dos fluxos de traballo
con imaxe dixital desde o set de rodaxe, pasando pola postprodución e chegando aos
deliveries finais en distintos formatos.

FERNANDO ALFONSÍN
Fernando Alfonsín é un profesional cunha
experiencia de máis de 25 anos dedicado ao
mundo da postprodución de imaxe. É un
entusiasta das novas tecnoloxías e fai un
continuo I+D que aplica ao seu traballo
diariamente. Comezou como montador no
ano 1994, labor que na actualidade segue
realizando de modo menos intenso,
ademais leva algo máis de 15 anos
traballando como colorista e nestes últimos
achégase aos sets de rodaxe coa figura de
DIT. Creou a empresa Alfonsin Digital Lab
que presta servizos de postprodución, DIT
e laboratorio dixital.

15

Concurso A Fume de Carozo LAV.mov 2021

O venres 29 de outubro ás 18:30 h deu comezo o Concurso A Fume de Carozo, ao cal se
presentaron 9 grupos xa inscritos previamente online. Estes 9 equipos tiveron 48 horas
para realizaren unha curtametraxe de xénero libre (ficción, documental, experimental...)
que debía cumprir as bases do concurso e, ademais, uns requisitos que se desvelaron nese
momento coa intención de evitar traballo xa feito previamente.

As persoas participantes foron citadas ás 18 h do venres 29 na Nave da Estación de Santa
Cruz de Ribadulla, onde se lles recordaron as bases e funcionamento do concurso, e se
desvelaron os requisitos específicos non publicados previamente.
Os requisitos anunciados nas bases foron os seguintes:
•

•

A curtametraxe debía estar feita integramente por un equipo ou participante
individuál con inscrición formálizádá no devándito certáme (10 €) e presente ná
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 18:30 h do venres 29 de outubro de
2021 ata as 17:30 h do domingo 31 de outubro de 2021.
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•

•

•

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.
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: o Couto de Ximonde, o campo da festa de Ponte
Ulla, o campo da capela de San Quietán, a área recreativa de Agronovo, a fonde do
Santiaguiño, o cruce de camiños onde o campo da festa de Merín, o viaducto de Feal,
a pista polideportiva de Illobre e o Centro social de Vedra.

•

Na curtametraxe debía aparecer o concepto do retorno.
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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 Nave
e o Vagón de formación da Estación de Santa Cruz de Ribadulla, como espazos para
reunións e edición onde se dispuxeron mesas de traballo para os grupos con alargadeiras
e conexión wifi no seguinte horario:
•
•
•

Venres 29/10/2021: de 18 h a 20 h.
Sábado 30/10/2021: de 9 h a 20 h.
Domingo 31/10/2021: de 9 h a 17:30 h.

Neses espazos estiveron presentes cada día do concurso membros da organización para
axudar en temas loxísticos e un profesional do audiovisual como mentor, Andrés Goteira,
co fin de orientar e resolver dúbidas.

ANDRÉS GOTEIRA
Na edición de 2021 o mentor foi Andrés Goteira. Nacido en Meira en 1983, é director de
cine, guionista, montador, formador educativo e ademáis enxeñeiro técnico de
telecomunicacións. É cofundador e produtor en Gaitafilmes. Director de Dhogs (2017), un
dos filmes máis sorprendentes dos últimos anos, seleccionado en múltiples festivais
internacionais. Tamén dirixiu Welcome to ma maison (estrea pendente en 2021).
Desenvolve e escribe Monstro, Sucio po estelar e Señora azul.
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As curtametraxes A Fume De Carozo 2021

42º 47' 38.9'' N - 8º 30' 15.8'' O
Curta gañadora do concurso A Fume de Carozo 2021.

Xénero: comedia/ciencia ficción
Duración: 04:55
Equipo técnico:
Miguel Gómez Abad
Jorge Díaz Ferradás
Juán Garrido Rodríguez
Lucía Carrera Rodríguez
Teresa Fraga Fernandez
Miguel Torres Barrán

Dirección
Imaxe
Son
Script
Produción
Produción

Equipo artístico:
Teresa Fraga Fernández
Miguel Torres Barrán

Ela
El
19

Sementes

Xénero: intimista/experimental
Duración: 02:58
Equipo técnico:
María Lorenzo Miguéns
Alba Lorenzo Miguéns
David Batalla Riveiro

Dirección e guión
Dirección, montaxe e produción
Realización

Equipo artístico:
Daniela Iglesias Riveiro

Nena
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Merín

Xénero: drama
Duración: 04:15
Equipo técnico:
Aida Cobas
Cristina Fuentes
Bea Sanvil
Javi Sega

Produción
Produción
Produción
Dirección

Equipo artístico:
Aida Cobas
Cristina Fuentes
Bea Sanvil
Javi Sega

Aida
Cris
Bea
Javi
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Un roubo de perlas

Xénero: comedia/intriga
Duración: 04:55
Equipo técnico:
Héctor Rodríguez Martínez
Sabela Brand García
Daniel Coira Suárez
Alexandre Iglesias Louzao
Alicia Maqueira Rodríguez
Laura Pazienza Signo

Dirección
Grafismos
DOP
Son e montaxe
Arte
Script

Equipo artístico:
Sabela Brand García
Alicia Maqueira Rodríguez

M.
T.
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Parte de min

Xénero: drama/thriller
Duración: 04:59
Equipo técnico:
Nicolás González Vázquez
Paula Pereira González
Emma Orio Núñez
Aldara Sánchez Tombo

Guión e dirección
Cámara
Montaxe e son
Cámara e son

Equipo artístico:
Nicolás González Vázquez
Edu Rendo Guitián

Rober.
Edu
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Materia gris

Xénero: suspense
Duración: 04:57
Equipo técnico:
Yuri Salgado Álvarez
Libertad González Mena
Stefany Alejandra Zerpa Delgado
Adriel Salgado Álvarez

Dirección e montaxe
Dirección de arte e fotografía
Cámara e montaxe
Sonidista e comunicación

Equipo artístico:
Martín Espantoso Senín

Xulián
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Anacos do pasado

Xénero: drama
Duración: 04:58
Equipo técnico:
Álvaro Antonio López Redondo
Alexandre Rúas Castro
Carla Fernández Pérez
Ana Sánchez Roel
Xela Rivas Fernández

Dirección
Dirección de fotografía e cámara
Son e script
Axudante de produción
2ª axudante de produción

Equipo artístico:
Ana Sánchez Roel
Xela Rivas Fernández
Mª Elvira Gestoso Muiños

Raquel
Carmiña (moza)
Carmiña (maior)
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Voltar

Xénero: fantástico
Duración: 05:00
Equipo técnico:
Juan Lorenzo Loureiro
María Ruiz-Falcó
Carlos Calvar
Ángela Berruezo
Reich Martínez
Gerardo Aparicio
Juan Pirola
Ángela Veiga
Patricia Blanco
Sofía Corral

Dirección
1ª axudante de dirección
2º axudante de dirección
Xefa de produción
Axudante de produción
DOP
Gaffer
Dirección de arte
Maquillaxe
Son

Equipo artístico:
Irene Lorenzo Rey
Jimmy Núñez
Pedro Placer García

Irene
Noivo
Home
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Proxeccións LAV.mov 2021
Este ano a organización decidiu completar a programación do LAV. mov con proxeccións
o venres e o sábado, ademais da Gala final do domingo (na que se proxectan as curtas a
concurso e se entregan os galardóns).
Para estas proxeccións e para a Gala contabamos cun novo espazo, a Nave da Estación de
Santa Cruz de Ribadulla, cedido polo concello de Vedra, e unha nova pantalla XL cedida
polo grupo de teatro Chévere.
A programación escollida foi:
•
•
•

Venres 29 de outubro, 20:30 h. Dhogs
Sábado 30 de outubro, 20:30 h. Sesión de curtametraxes do Festival de Cans 2021.
Domingo 31 de outubro, 18:30 h. Gala de proxección das curtametraxes A Fume De
Carozo 2021 e entrega de premios.

DHOGS
Drama, 87 min.
Dirección e guión: Andrés Goteira
Elenco: Melania Cruz, Miguel de Lirá, Antonio Durán “Morris”, Cárlos Blánco, Iván Márcos
Sinopse: Mentres un estraño personaxe cruza as rúas da cidade ao volante dun taxi, no bar
dun luxoso hotel está Álex, unha muller que goza dunha última copa, inconsciente do alude
de acontecementos que a arroiará nas próximas horas. Unha fugaz aventura cun executivo
será o preámbulo cara a unha espiral de violencia sen sentido aparente, obrigándoa a
percorrer unha senda de sufrimento fóra do seu control.
Presentación e coloquio a cargo do director, Andrés Goteira.

SESIÓN DE CURTAMETRAXES DO FESTIVAL DE CANS 2021
Sesión con catro das curtametraxes premiadas no Festival de Cans 2021 e un breve
documental sobre a edición anterior:
•
•

Monte Bravo, de Noelia Muíño (mellor curta de ficción e mellor dirección).
Homeless Home, de Alberto Vázquez (mellor curta de animación e mellor banda
sonora)an
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•
•
•

Deux options, de Gon Caride (mellor guión e mellor interpretación masculina)
O son da balea, de Daniel Suárez- Rubini (premio do público)
Cans 2020, de Isaura Docampo, documental sobre o Festival de Cans

Presentación e coloquio: Alfonso Pato, director do Festival de Cans

GALA PROXECCIÓN CURTAMETRAXES E ENTREGA DE PREMIOS
O domingo 31 de outubro ás 18.30 h tivo lugar a gala do LAV.mov, cunha asistencia de
arredor de 80 persoas, na cal se proxectaron as nove pezas resultantes e se fixo entrega
dos premios. O xurado, formado pola realizadora Sara Iglesias (gañadora da 1º edición do
concurso), a guionista, xornalista e escritora Araceli Gonda, e o guionista, escritor e
programador cultural Javier Trigales, destacou o grandísimo nivel das curtas, a pesar de
que os equipos só dispoñían de dous días (48 horas) para realizalas. " d

Finalmente, a curtametraxe gañadora foi 42º 47' 38.9'' N - 8º 30' 15.8'' O, dirixida por
Miguel Gómez Abád, ácádándo o premio de 1.000 € do concurso e o gálárdón deseñádo
por Isa Albela, da marca BOH, unha magnífica peza creada para a ocasión inspirada en Alice
Guy, a primeira muller cineasta. Antes da entrega de galardóns, mentres o xurado
deliberaba, sorteáronse entre todos os participantes 4 exemplares do libro Un edificio, un
proxector e moito tempo, doado por Escola Unitaria.
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Docampo, documental sobre o Festival de Cans.
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Asociación Senunpeso Producións
Vedra. Decembro de 2021
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