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 Xuntanza da Comisión directiva de programación, do día 4 de decembro de 2017

Dando cumprimento á tramitación sinalada na resolución da Dirección xeral da CRTVG

de 28 de xuño de 2011, relativa ao procedemento de presentación de proxectos de

producións audiovisuais de interese para TVG, de entre os proxectos recibidos nos

últimos  meses  e  para  seleccionar  aqueles  nos  que  se  propón  a  participación  da

CRTVG, a Comisión directiva de programación acordou facer 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 cometido aparentemente

máis simple do tempo de ocio e lecer.

- Apoiar na creación audiovisual unha identidade propia como un proceso aberto no

que 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.

- Participar en proxectos que salienten 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  e  proxectos  presentados  do  ámbito

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

financiamento  de  películas  e  documentais,  ben  participando  directamente  na  súa

produción  ou  mediante  a  adquisición  de  dereitos,  de  acordo  co  Real  Decreto

988/2015, de 30 de outubro.

-Ademais da calidade e viabilidade, préstase atención ao valor artístico e vencellamento

coa realidade 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.
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1- De  acordo  co  sinalado,  proponse  a  participación  de  CRTVG  en  dúas

longametraxes, ambas as dúas cun orzamento superior a un millón de euros e

que  a priori teñen visos de seren dúas producións que acheguen ao sector

audiovisual, e ao cinematográfico en particular, sinais de identidade claramente

galegos.

a. “O ENIGMA DE X” de Impulso TV. Trátase da nova proposta do cineasta

Xabier Villaverde, que propón unha historia enmarcada en Galicia, na que

o protagonista perde a súa nai, a súa casa e todo o seu mundo persoal. 

A biografía de Villaverde despois de varios anos de ausencia das rodaxes

fai necesaria a participación no seu novo proxecto, ao que ademais se

suma  a  presenza  de  actores  galegos  como  Nancho  Novo  ou  Nerea

Barros, que canda outros poden configurar un bo produto.

Proposta  achega  TVG:  125.000.-€  coma  %  participación  nos  dereitos  de

explotación e compra de dereitos de emisión.

 

b. “O SANTA ISABEL” de  Agallas Films. Paula Cons, despois de dirixir  o

documental  A  batalla  descoñecida,  achega  agora  a  que  será  a  súa

primeira longametraxe de ficción como directora.

Proponse participar neste proxecto dada a súa temática: o afundimento

do barco Santa Isabel na illa de Sálvora, en 1921, e o traballo das poucas

persoas que vivían na illa por axudar os sobreviventes. Enfocado desde o

formato de thriller, o heroísmo e as súas consecuencias forman a trama.

Proposta  achega  TVG: 125.000.-€  coma  %  participación  nos  dereitos  de

explotación e compra de dereitos de emisión.
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2- Tamén se propón o apoio a outras dúas producións cinematográficas, utilizando

nestes casos a formula de adquisición de dereitos de emisión polas canles da

CRTVG,  como proxectos  de autor  e  de salientable  valor  cultural  que poden

achegar unha boa proxección nos circuítos de festivais e redes:

a.  “LONGA NOITE ”, de Eloy Enciso, na que ofrece unha ollada persoal co

transfundo histórico dos primeiros anos da posguerra civil española. Primeira

produción de Fílmika Galaica, da que se propón a adquisición de dereitos de

emisión en galego polas canles de CRTVG coa achega de 15.000 euros,

reservándose a produtora a totalidade de dereitos de propiedade da obra,

sen outra participación de CRTVG nos dereitos de explotación. 

Eloy ofrece unha orixinal proposta que vén avalada pola achega privada

da prestixiosa Universidade de Harvard, a Radcliffe Fellowship Program.

Proposta  achega  TVG:  15.000.-€ en  concepto  de  compra  dereitos  de

emisión.

b. “DHOGS”,  trátase da ópera prima do lucense Andrés Goteira e que se

converteu  na  primeira  película  galega  seleccionada  na  sección  oficial  do

Festival de Sitges nos 50 anos deste certame de cinema fantástico. 

Longametraxe  de  xénero,  Dhogs é  unha  interesante  aposta  de  Gaita

Filmes que está a acadar unha boa repercusión en festivais. 

Proposta  achega  TVG:15.000.-€ en  concepto  de  compra  dereitos  de

emisión.
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3- Proponse  a  adquisición  de  determinados  dereitos,  segundo  a  negociación

posible en cada caso, dos seguintes proxectos de documentais:

a.  “GALLO”,  un  documental  de  Frida  Films e  ETB  que  narra  unha

apaixonante e emotiva historia de sacrificio, superación e amizade, a de

Aitor, que logrou ser Campión do Mundo de Surf Adaptado.

Proposta achega TVG: 10.000.-€ en concepto de compra dereitos de emisión

b. “O  PESO  DA  COCIÑA  GALEGA:  PICADILLO”,  unha  proposta  de

documental  biográfico  de  Formato  Producciones que  explora  a

importancia actual da gastronomía galega, a través da visión de Manuel

María Puga e Parga.

Proposta  achega  TVG:  20.000.-€  coma  %  participación  nos  dereitos  de

explotación e compra de dereitos de emisión

c. “O SOÑO DE PAPÁ”, unha proposta documental de Xamalú Filmes que

trata  dun  soño polo  que  moitos  pais  e  nais  están  dispostos  a  loitar,

hipotecando a tranquilidade da familia e mesmo sacrificando a infancia: o

de chegar a formar parte da elite futbolística.

Proposta  achega  TVG:  10.000.-€ coma  %  participación  nos  dereitos  de

explotación e compra de dereitos de emisión

4- Finalmente, e dados os recursos económicos dispoñibles, de entre os proxectos

presentados remárcase un proxecto que se considera de interese, pero que por

mor  da  situación  orzamentaria  se  estima  a  posibilidade  de  participación  no

próximo exercicio de 2018:
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a. A  nova  proposta  presentada  por  Vaca  Films  con  Luis  Tosar  como

protagonista,  “QUEN A FERRO MATA”. Proponse  a  participación  nas

condicións que se negocien ao longo do ano 2018 se as posibilidades

orzamentarias  o  permiten  e  o  proxecto  se  completa  dentro  das

necesidades e criterios asumibles pola CRTVG nas súas participacións

en proxectos anteriores.

Un filme co elevado nivel de produción que caracteriza a Vaca Films e coa

participación de Atresmedia Cine, integramente rodado en Galicia.

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,  ofrecendo  contidos  próximos  e  familiares,  sen  renunciar  aos  intereses  e

prestixio dunha televisión propia con vocación de maiorías.

As achegas aprobadas para a participación da TVG serán as reflectidas no cadro 
seguinte:

TÍTULO ACHEGA TVG
"O ENIGMA DE X" de 
Impulso 125.000 €
"O SANTA ISABEL", 
Agallas Films 125.000 €
LONGA NOITE, Filmika 
Galaika 15.000 €

DHOGS, Gaita Films 15.000 €

GALLO, Frida Films 10.000 €
O PESO DA COCIÑA: 
PICADILLO de Formato 
Producciones 20.000 €
O SOÑO DE PAPÁ, 
Xamalú Films 10.000 €
 320.000.-€  
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