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Xuntanza extraordinaria da Comisión Directiva de Programación do día 

24 de abril de 2020 

 

 

Ante a conxuntura creada polos efectos da Covid-19, a CRTVG acordou celebrar esta 

xuntanza extraordinaria da Comisión Directiva de Programación para activar unha das 

iniciativas que configuran o conxunto de medidas deseñadas para reforzar o 

compromiso corporativo coa industria audiovisual galega, dentro ademais do 

cumprimento á tramitación sinalada na resolución da Dirección Xeral da CRTVG do 28 

de xuño de 2011 relativa ao procedemento de presentación de proxectos de 

producións audiovisuais de interese para TVG. 

 

Para seleccionar aqueles nos que se propón a participación da CRTVG, a Comisión 

Directiva de Programación acordou efectuar unha proposta baseada nos seguintes 

criterios e características: 

 

- Favorecer a tarefa común de creación e sostemento dun sector audiovisual en 

Galicia que busque tamén unha mellora da sociedade, mesmo no 

aparentemente máis simple cometido do tempo de lecer e esparexemento. 

 

- Apoiar na creación audiovisual unha identidade propia como un proceso aberto 

onde a televisión participe en proxectos de promoción e ampliación de produtos 

feitos polo sector da creación cinematográfica e como servizo que promova a 

garantía da continuidade duns sinais de identidade da Comunidade. 
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- Participar en proxectos que destaquen pola súa creatividade, calidade, 

viabilidade e con capacidade de repercusión na sociedade, polos medios 

tradicionais ou a través da súa presenza mediática nas redes sociais. 

 

- Facer un esforzo adicional no investimento en proxectos presentados do ámbito 

cinematográfico que inclúe a Lei de 7 /2010, do 31 de marzo, contribuíndo ao 

financiamento de películas e documentais, ben participando directamente na 

súa produción ou ben mediante a adquisición de dereitos, de acordo co Real 

Decreto 988/2015, do 30 de outubro. Ademais da calidade e viabilidade, 

préstase atención ao valor artístico e vencellamento coas realidades social e 

cultural galegas. 

 

- Téñense en conta asemade os recursos humanos, biografías dos autores e 

historia das produtoras. De igual modo, valóranse os recursos económicos 

implicados, así como as gravacións en territorio galego. 

 

 

1- De acordo co sinalado, proponse a participación da CRTVG nos seguintes 

proxectos cinematográficos: 

 

 “Estelas” será a primeira longametraxe de ficción do director novel 

Roberto Alvite e será producida pola produtora Melgo Cinema. A súa 

ópera prima, “As tres caídas de María Santiso”, Premio do Público na 41 

Semana de Cine de Lugo e posteriormente a súa curtametraxe “Postre”, 

amosan o interese do autor polo cine social. 

“Estelas” é un drama que nace da vontade de explorar o 

desenvolvemento da infancia dentro de estruturas familiares en conflito  
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a través de dúas historias paralelas que se cruzan: as da nena Nerea e a 

moza Diana. 

O contorno natural rural compartirá protagonismo cos actores. 

Pontedeume e as Fragas do Eume terán grande relevancia no filme, que 

invitará á concienciación sobre a preservación do noso patrimonio. 

 

Dirección:  Roberto Alvite 

Guión: Roberto Alvite 

Produción executiva: Roberto Alvite 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 85.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión e participación nos outros dereitos 

de explotación. 

 

 

 Unha longametraxe documental de creación: “Nación, un sitio onde 

pousar a cabeça”, dirixida por Margarita Ledo e producida por Nós 

Productora Cinematográfica Galega. 

Unha proposta de autor con marcado carácter feminino: a vida da 

protagonista é a vida das mulleres galegas que conseguen facerse un 

oco na sociedade industrial todo ao longo do século XX. Un filme que 

ensina, desde unha experiencia moi persoal, os cambios que as mulleres 

galegas capitanearon no territorio nos últimos corenta anos. 

 

Dirección: Margarita Ledo Andión 

Guión: Margarita Ledo Andión  

Produción executiva: Margarita Ledo Andión 
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Proposta de achega por parte da TVG: 35.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión e participación nos outros dereitos 

de explotación. 

 

 

 Catro longametraxes documentais: 

 

 “Onde máis doe”, de Xamalú Producións. 

Trátase dun documental sobre violencia de xénero baseado en 

feitos reais acaecidos en Oza-Cesuras en maio de 2017. 

 

A peza documental buscará conquistar a atención e o corazón do 

espectador e facerlle sentir a traxedia que se lle conta, convidando á 

reflexión sobre a situación da muller no mundo de hoxe, e sobre a 

pegada da pisada patriarcal, xa secular, sobre este mundo. 

 

Dirección: Manane Rodríguez 

Guión: Manane Rodríguez 

Produción executiva: Xavier Bermúdez 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 15.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión. 

 

 

 “Patarinos”, producida por Sétima S. Coop. Galega 

Patarinos é un proxecto documental, que será a ópera prima de 

Zeltia Outeiriño. Zeltia debutará cun proxecto no que filmará a  
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historia familiar e persoal en relación co contexto histórico para 

repensar a súa propia identidade. 

 

Dirección: Zeltia Outeiriño 

Guión: Zeltia Outeiriño 

Produción executiva: Silvia Fuentes 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 15.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión. 

 

 “Morabeza”, unha longametraxe documental producida por Kaito 

Estudios. 

 

Trátase dunha proposta documental do director David Mon que fala 

da emigración, pero, sobre todo, da convivencia e a integración. 

“Morabeza” conta unha historia local como resposta a un problema 

global e presenta o modelo de coexistencia e cooperación entre 

caboverdianos e burelaos, que permanece vivo tras corenta anos. 

 

Dirección: David Mon 

Guión: Santiago Raimundi 

Produción executiva: David Mon e Santiago Raimundi 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 8.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión 
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 “Verde, a cor da soidade”, de Alberto Trabada. 

Proxecto de película documental comprometida que fala do 

despoboamento rural desde a voz dos superviventes dunha forma 

de vida sostible, chea de sabedoría e respectuosa coa natureza. 

Unha visión antropolóxica dunha cultura que se resiste a 

desaparecer. 

 

A coidada fotografía da riqueza paisaxística das zonas elixidas será 

un dos elementos que marquen a estética desta proposta.  

 

Dirección: Alberto Trabada 

Guión: Ana Vila Portomeñe 

Produción executiva: Alberto Trabada 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 8.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión 

 

 

2- Proponse tamén a participación nunha TV movie e miniserie de 2 episodios: 

 

 “Sofía Casanova, a obreira do pensamento”, codirixida por Zaza Ceballos 

e a directora novel Noelia Muíño, multipremiada o ano pasado no Festival 

de Cans coa curtametraxe  “The widow”. 

Unha nova proposta presentada pola produtora Zenit TV que utiliza a 

ficción como ferramenta divulgativa e que vén incrementar a colección de 

biopcis sobre mulleres galegas que fixeron historia. 
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Sofía Casanova foi a primeira muller española en converterse en 

correspondente de guerra pasando por todos os momentos claves do 

século XX.  

 

Dirección: Zaza Ceballos – Noelia Muíño 

Idea orixinal:  Zaza Ceballos 

Guión: Rosa Castro 

Produción executiva: Zaza Ceballos 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 150.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión e participación nos outros dereitos 

de explotación. 

 

 

Con estas propostas da Comisión dáse cumprimento tamén ao determinado na 

resolución da Dirección Xeral de ser TVG unha televisión de referencia para os cidadáns 

galegos, que ofrece contidos próximos e familiares, sen renunciar ao interese e 

prestixio dunha televisión propia con vocación de maiorías. 

 


