RESOLUCIÓN DA SELECCIÓN DE PROXECTOS DO FONDO DE PROXECTOS
CULTURAIS XACOBEO 2021
Modalidade: Música, artes escénicas e audiovisual
I ANTECEDENTES
1 Mediante a Resolución do 22 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Política
Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo, aprobáronse as bases para presentar
creacións culturais, bens ou servizos de consideración análoga, coa finalidade de
configurar un fondo de contidos creativos de interese cultural e artístico, lingüístico e
turístico denominado Fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021(Fondo X21).
2 O anuncio da convocatoria e as bases publicáronse na páxina web da Secretaría
Xeral de Política Lingüística o 23 de maio de 2020 para que as persoas destinatarias
presentasen as súas iniciativas que, segundo a base 9 da indicada convocatoria, son
as persoas físicas ou xurídicas que teñan plena capacidade de obrar e que non estean
incursas nalgunha prohibición de contratar, que teñan domicilio fiscal na Comunidade
Autónoma galega e que acrediten que as actividades profesionais das persoas físicas
ou o obxecto social das persoas xurídicas inclúen a xestión cultural e/ou artística, en
concreto:
a) Empresas culturais e/ou artísticas
b) Cooperativas culturais e/ou artísticas
c) Entidades ou institucións privadas de carácter cultural e sen ánimo de lucro que
conten con persoal empregado nas súas estruturas organizativas
d) Profesionais do sector cultural e artístico galego
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II CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E XURÍDICAS
1 A base 12 da convocatoria prevé que a selección de proxectos será realizada por
unha comisión técnica de análise integrada por tres persoas expertas designadas

pola persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de
Cultura e Turismo para cada modalidade das previstas nestas bases.
2 O día 27 de maio de 2020, mediante un acordo do secretario xeral de Política
Lingüística, nomeáronse as persoas técnicas que integran as tres comisións técnicas
das tres modalidades do Fondo Xacobeo 2021. Na primeira das tres modalidades
incluiranse os proxectos musicais, audiovisuais e de artes escénicas. Na segunda
terán cabida os proxectos para dinamizar a lingua galega, o patrimonio cultural e os
proxectos editoriais, literarios e expositivos. A última das modalidades está dirixida ao
ámbito xacobeo, turístico, xeográfico, paisaxístico, gastronómico e de usos e costumes
sociais.
A convocatoria prevé que os proxectos seleccionados se publicarán periodicamente
para cada modalidade mediante unha resolución do secretario xeral de Política
Lingüística na web www.lingua.gal. Nela indicarase, por orde de prelación, a
puntuación obtida por cada proxecto seleccionado. Tamén se publicarán os proxectos
non seleccionados e, de ser o caso, os motivos de desistencia ou rexeitamento.
A publicación dos proxectos seleccionados non xerará dereitos económicos en
favor das persoas interesadas ata que se formalice a adxudicación administrativa
e, de ser o caso, o contrato correspondente, de acordo coa normativa contractual
que resulte de aplicación.
En virtude do exposto, e de acordo co informe de valoración de cada proxecto e o
protocolo de actuación do 1 de xuño de 2020 da comisión técnica de análise dos
proxectos para obxectivar os criterios de selección,
RESOLVO:
1 Seleccionar os proxectos da modalidade de música, artes escénicas e audiovisual,
que a continuación se indican e, así mesmo, iniciar os trámites para a súa
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contratación:
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SOLICITANTE

OBXECTO / TÍTULO

FORMATO

ORZAMENTO

JOSÉ MANUEL MOURIÑO LORENZO

“Pausas que fan camiño”: Ensaio
audiovisual, de xénero documental
DIXITAL
experimental, sobre a vida da comunidade
monacal do Mosteiro de Oseira

CALADIÑO FILMES, SL

“De portas a dentro”. Documental de 70
minutos sobre a vida co á durante o
conﬁnamento

DIXITAL

VILAS Y PUGA ASOCIADOS SC

“Acervos sonoros”

PRESENCIAL / MATERIAL

9.922,00

MAR MAIOR PRODUCIÓNS SL

Summrá: 3 concertos

PRESENCIAL / MATERIAL

9.982,50

TERRUÑO Y MÚSICA SL

Luar na Lubre: 3 concertos

PRESENCIAL / MATERIAL

9.982,50

EL LICEO DE OURENSE

“As nosas letras na música & a música nas
nosas letras”: 3 concertos

COMBINACIÓN DE
AMBOS OS FORMATOS

9.991,50

FOLK MUSIC SPAIN EVENTS SL

Anxo Lorenzo: 3 concertos

PRESENCIAL / MATERIAL

9.982,50

SARABELA SL

“Proxecto Noeé”: 4 representacións do
espectáculo

COMBINACIÓN DE
AMBOS OS FORMATOS

7.272,22

VÍA LÁCTEA FILMES SL

Cinema ao aire libre: proxección do ﬁlme
“María Solinha” en 6 localidades

PRESENCIAL / MATERIAL

9.946,20

LOSPREGOS SL

Budiño presenta “Fulgor 2020” en directo:
2 concertos

PRESENCIAL / MATERIAL

10.000,00

BEATRIZ RODRIGUEZ FONTÁN

Samuel Diz grava músicas inéditas nas casas
DIXITAL
literarias do Camiño de San ago

4.000,00

EMILIO GARCÍA RÚA

3 Concertos de Emilio Rúa

PRESENCIAL / MATERIAL

4.000,00

LADYBUG FILMS SL

“Galicia amodiño”: Documental Slow TV
sobre Galicia

DIXITAL

10.000,00

EDUCATEATRO PRODUCIÓNS, SLU

Representación do espectáculo de teatro
músical “O Camiño de San ago”

PRESENCIAL / MATERIAL

10.000,00

VICTORIA PÉREZ VARELA

“A tortoise, un can, two monsters e un
picnic”: espectáculo de narración oral
bilingüe galego-inglés de teres e actores

PRESENCIAL / MATERIAL

3.980,97

4.000,00

10.000,00

SOLICITANTE

OBXECTO / TÍTULO

FORMATO

ORZAMENTO

KUKAS PRODUCIÓNS ARTÍSTICAS, SL

Representación do espectáculo teatral de
monicreques Xan Perillán

PRESENCIAL / MATERIAL

7.438,02

IBUPROFENO TEATRO SL

Minixira do espectáculo teatral “O mel non
PRESENCIAL / MATERIAL
caduca”

9.075,00

ESCENA SONORA PRODUCCIÓN
CULTURAL SL

Gala “Músicas de Ourense”: Gala con
ar stas ourensáns no Teatro Principal de
Ourense

COMBINACIÓN DE
AMBOS OS FORMATOS

9.922,00

OZONO HORIZONTE MUSICAL SL

Sés: 3 showcases e adquisición de 200 Cds

PRESENCIAL / MATERIAL

9.982,50

KALDERON PRODUCIÓNS CULTURAIS SL

Dequenvessendo: 3 showcases e
adquisición de 300 Cds

PRESENCIAL / MATERIAL

9.982,50

ISABEL MARTÍNEZ-RISCO VALDIVIESO

“Nabiza Girl”: 4 videos protagonizados pola
DIXITAL
súperheroína galega “Nabiza Girl”

4.000,00

MARÉ COORDINACIÓN PRODUCCIÓN, SL

Susana Seivane: Os concertos do
desconﬁnamento

9.438,00

COMBINACIÓN DE
AMBOS OS FORMATOS

A partir da publicación desta resolución na páxina web e dentro do ano natural 2020, as persoas solicitantes dos
proxectos seleccionados, segundo a relación prevista no parágrafo anterior, recibirán unha notificación formal da
resolución de adxudicación da persoa titular da secretaría xeral de Política Lingüística. Nela, indicaránselles as
características esenciais para a adquisición das creacións culturais, lingüísticas e/ou artísticas e/ou dos bens culturais
seleccionados e, igualmente, as condicións para a execución doutros servizos; e, así mesmo, de ser o caso, o prazo
previsto para formalizar o contrato correspondente e a forma de facturación e de pagamento. logo da correspondente
xustificación.

2 Desestimar os seguintes proxectos:
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SOLICITANTE

OBXECTO / TÍTULO

PUNTUACIÓN
CAUSAS DE
ORZAMENTO CALIDADE (mínimo
DESESTIMACIÓN
35 puntos de 75)

FORMATO

TEATRO DO NOROESTE

Video do espectáculo teatral “Da avaricia,
a luxuria e a morte” de Valle Inclán

9.995,96

23,34 puntos

Puntuación
insuficiente

DIXITAL

FRANCISCO MATÍAS
DAPORTA GONZÁLEZ

“Ambigú”, canle na rede sobre artes vivas

4.000,00

31,33 puntos

Puntuación
insuficiente

DIXITAL

PAULO MEDAL FIEL

“App: a webserie”: Webserie en
colaboración con compañias teatrais
andaluzas rodada íntegramente durante o
confinamento

4.000,00

22,67 puntos

Puntuación
insuficiente

DIXITAL

CHIRIPA PRODUCIÓNS
SLU

“Intradimensións”: Videocreación de 15
minutos

9.936,52

25,33 puntos

Puntuación
insuficiente

DIXITAL

3 Excluír os seguintes proxectos:

SOLICITANTE

OBXECTO / TÍTULO

“Galicia soa”: concerto de María do Ceo
GESTIÓN CULTURAL ART MUSIC no San Francisco Hotel Monumento o
25 de xullo

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

ORZAMENTO

FORMATO

3.630,00

Ausencia total de
adecuación aos
prezos de mercado

PRESENCIAL /
MATERIAL

4.053,50

Con dos non
axustados ás bases

PRESENCIAL /
MATERIAL

Desenvolvemento de centro de creación
JOSÉ MANUEL FARO GONZÁLEZ contemporánea e laboratorio de
inves gación escénica en Bouzas (Vigo)

4.000,00

Con dos non
axustados ás bases

PRESENCIAL /
MATERIAL

STEPHANIE MAYBELLE
LLARYORA

Xira do espectáculo “Feminíssimas”

3.829,65

Con dos non
axustados ás bases

PRESENCIAL /
MATERIAL

CRISTINA COLLAZO GÓMEZ

“Camiño da feira”: espectáculo teatral
pensado para as prazas e camiños da Vía
da Prata

4.000,00

Con dos non
axustados ás bases

PRESENCIAL /
MATERIAL

CARABELOS ESTÉVEZ SL

“Verbenas do Xacobeo 21”: Actuacións
de 3 orquestras na Sala de Festas
“Chamán”

Asinado por: GARCIA GOMEZ, VALENTIN
Cargo: Secretario Xeral
Data e hora: 17/06/2020 12:33:47

A presente resolución esgota a vía administrativa e as persoas interesadas poderán
interpoñer un recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría
Xeral de Política Lingüística, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
(BOE do 2 de outubro de 2015), ou ben interpoñer directamente un recurso
contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
previsto legalmente.

Santiago de Compostela, na data de sinatura dixital deste documento
O secretario xeral de Política Lingüística
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Valentín García Gómez

