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Acta da Xuntanza extraordinaria da Comisión Directiva de Avaliación de Proxectos 

do día 30 de xullo de 2020 

 

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

do 28 de xuño de 2011 relativa ó procedemento de presentación de proxectos de 

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

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

CRTVG, a Comisión Directiva de Avaliación de proxectos 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 dos sinais identitarios da Comunidade. 

 

- 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, de paso que se 

contribúe ó 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 ó valor artístico e ó vencellamento coas realidades 

social e cultural galegas. 
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- 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: 

 

 Unha longametraxe con potencial comercial : “Proxecto Emperador”, coa 

garantía de calidade de Vaca Films e baixo a dirección de Jorge Coira, 

que conta xa cunha dilatada experiencia en televisión e cinema. 

“Emperador” é un ambicioso thriller. Trátase dunha película de intriga 

cunha forte carga emocional e escrita co inconfundible estilo dun dos 

máis importantes guionistas do cine español, Jorge Guerricaechevarría 

(Cela 211). 

O protagonista móvese no xogo dunha dobre vida: traballa para o servizo 

de intelixencia do Estado, pero ó mesmo tempo responde ante unha 

estrutura ilegal.  

“Proxecto Emperador” conta cun sólido plan financeiro onde Netflix 

garante a dimensión internacional da película, á parte de contar cun 

potente plan de lanzamento cinematográfico. 

 

Dirección: Jorge Coira 

Guión: Jorge Guerricaechevarría 

Produción executiva: Emma Lustres e Borja Pena 

Proposta de achega por parte da TVG: 130.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión e participación nos outros dereitos 

de explotación. 
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 Unha película de animación: “O meu avó”, de Caretos Film A.I.E. 

Proxecto stop motion realizado en coprodución coa produtora  Sardinha 

em Lata de Portugal e a produtora Marmita Films de Francia. 

Caretos está integrada por Basque Films e Xosé Zapata; ambos socios 

fundaron Parrocha Studio en Arteixo, formado por máis de doce 

profesionais que se afanaron en construír os monecos e elementos de 

atrezzo que se utilizarán na rodaxe. 

A película é unha historia que fala das relacións humanas a través da 

volta da protagonista á casa onde se criou co seu avó e onde entrará nun 

mundo poboado de criaturas fantásticas. 

 

Dirección: Nuno Beato 

Guión: Possidonio Cachapa e Ana Esperanza Villar 

Produción executiva: Raquel Perea 

Dirección de produción: Alicia Veira 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 80.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión e participación nos outros dereitos 

de explotación. 

 

2- Unha serie de animación: 

 

 Unha proposta para o público infantil (26 episodios x 7´). “Trokers”, 

proxecto de animación CGI en clave de comedia presentado por A 

Fonsagrada Producións. 

Unha serie na que a especie humana afrontará un gran desafío: colonizar 

Marte! 

Os Trokers son robots autopropulsados e multiferramenta que foron 

creados para acondicionar o planeta vermello e posibilitar a futura 

colonización. 



 

4 

 

 

Dirección: Víctor Monigote, Bruno López, Ernesto Matilla 

Idea: Ernesto Matilla, Quique Otero e Xosé Antón Moure 

Produción executiva: Carlos Fernández, Laura Fernández e 

Inmaculada Castaño 

Dirección de produción: Jesús Vecino e Juan C. Lara 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 60.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión. 

 

 

3- Proponse tamén a participación en catro longametraxes documentais: 

 

 “Luz Fandiño, a poeta analfabeta”, unha proposta de Cósmica 

Producións, dirixida por Sonia Méndez, que se desenvolve sobre o 

retrato desta muller, apoiándose nunha estrutura poliédrica que transitará 

entre a memoria histórica, a identidade cultural, a loita revolucionaria, a 

sobrevivencia e o refuxio da arte. 

 

Dirección: Sonia Méndez 

Montaxe: Xacio Baño 

Produción executiva: Nati Juncal Portas 

 

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

compra de dereitos de emisión. 

 

 “Obra e loita”, unha longametraxe documental de Primerbeat Producción, 

dirixida por Pablo Aldrey que nos achega a historia dun clube modesto 

que conseguiu sobrevivir a base de traballo e de moita paixón. 
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O proxecto ten ambición universal, e parte de referencias documentais de 

gran éxito como a serie “30 for 30” da canle ESPN ou “OJ made in 

America”, ganador do Oscar da Academia do Cinema Americano, que se 

caracterizan polo seu claro compoñente humano. 

 

Dirección: Pablo Aldrey 

Produción executiva: Pablo Aldrey e José Manuel Díaz e Ignacio 

Cameron Varela. 

 

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

compra de dereitos de emisión. 

 

 “Os Botiforas” unha produción de Casa de Tolos. Un traballo musical e 

antropolóxico da man do investigador Xavier Blanco, onde mediante a 

recreación de situacións cotiás de tempos pretéritos no rural de Galicia 

reviviremos aspectos como o ciclo anual de traballos agrícolas e o 

momento lúdico posterior a rematar estas tarefas. 

 

Dirección: Segundo Grandío 

Guión: Xavier Blanco 

Produción executiva: Casa de Tolos 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 5.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión. 

 

 “A maraxe”, longametraxe documental dirixida por Pablo Chouza que 

bebe de referencias visuais, como os documentais de Stacy Peralta, 

Dogtown and Z-Boys (2001). 
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Xira arredor da paixón polo remo, paixón que lle deu a forza e o impulso 

necesario ó clube de remo de Cabo de Cruz para inscribilo nas portadas 

da elite do remo en España. 

 

Dirección: Pablo Chouza 

Produción executiva: Pablo Chouza 

 

Proposta de achega por parte da TVG: 3.000.-€ en concepto de 

compra de dereitos de emisión. 

 

Con estas propostas da Comisión dáse cumprimento tamén ó 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 ó interese e prestixio 

dunha televisión propia con vocación de maiorías. 

 

 

 

 


