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Medidas de apoio ao sector audiovisual e creativo para contrarrestar efectos da Covid-19 
 Seleccionado o proxecto de documental de actualidade 
relacionado coa Covid-19 
 Santiago, 30/4/2020 

 
Dentro das medidas de apoio ao sector audiovisual pola crise da Covid-19, a CRTVG activou o pasado 17 de abril un procedemento para a selección de propostas para a 
contratación dun documental de actualidade relacionado coa Covid-19. 
 
O prazo para a recepción de propostas rematou o pasado martes, 28 de abril, cun total de 
10 proxectos rexistrados en resposta a este chamamento, demostrando unha 
extraordinaria creatividade e profesionalidade por parte do sector audiovisual en Galicia. 
 
A Comisión de análise e valoración da CRTVG estudou atentamente as diferentes ideas e 
propostas de produción recibidas, que abranguen un amplo abano de enfoques e puntos 
de vista: xornalísticos, de investigación, pedagóxicos, experimentais, sociais e humanos. 
  
A clave para os membros da Comisión foi detectar unha proposta que reflectira como o 
ano 2020 marcará un antes e un despois, como foi ese tempo no que moitos profesionais 
non deixaron de traballar por todos en ningún momento, asumindo riscos para salvar vidas 
e para acompañar esta situación tan excepcional.  
 
Baixo este prisma, a proposta rexistrada co título provisional ”Tralo Coronavirus” da 
produtora M International Audiovisual, que será dirixida por Mercedes García-Nieto, foi o 
proxecto escollido pola Comisión por encaixar nestas premisas, tanto pola súa estrutura 
narrativa e seu enfoque humano e vivencial como pola viabilidade da súa equilibrada 
fórmula de produción: tres semanas de producción, utilización arquivo da CRTVG e a 
participación de testemuñas da primeira liña de batalla. 
 
Esta proposta prevé empregar dous ingredientes fundamentais para narrar o excepcional 
momento actual: as noticias que foron marcando a cronoloxía dos feitos e as historias 
reais dos galegos a través dos seus testemuños: un galego expatriado de Wuhan, o 
primeiro caso de coronavirus en Galicia, o relato do Xefe da Unidade de Coidados 
Intensivos do CHUAC que tratou a este paciente, etc. A mecánica consisitirá en entrelazar 
entrevistas e momentos decisivos para narrar a evolución dos feitos. 
 
O proxecto “Tralo Coronavirus” reúne os ingredientes necesarios para un documental de 
actualidade dirixido ao gran público e para emitir nunha franxa de gran consumo. 


