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1.UNIVERSIDADE

a. Universidade de Santiago de Compostela
i. Observatorio do Audiovisual Galego (ODA)
ii. Departamento de Historia da Arte
iii. Departamento de Comunicación Audiovisual
iv. Centro de Estudios Fílmicos da Universidade de Santiago

b. Universidade de Vigo
i. Grupo de investigación "Observatorio das novas tendencias da publicidade, 
propaganda, RR. PP. e comunicación audiovisual"
ii. Grupo de investigación "Comunicación Audiovisual"

2.ENTIDADES PÚBLICAS

a. Consello da Cultura Galega
i. Sección de comunicación
ii. Arquivo de comunicación
iii. Sección de Artes Plásticas

b. Xunta de Galicia
i. Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual
ii. Centro Galego de Artes da Imaxe
iii. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
iv. Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude
v. Consorcio do Audiovisual Galego

c. Consello económico social

3. SECTOR PRIVADO

a. Asociación Galega de Productores Independentes

b. Academia Galega do Audiovisual 

ANEXO - Listado de centros de formación
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1.a. Universidade de Santiago de Compostela

A Universidade de Santiago de Compostela ten varios departamentos que abordan o sector
audiovisual desde múltiples ópticas

1.a.i. Observatorio do Audiovisual Galego (ODA)

Este observatorio, vinculado ó departamento de Ciencias da Comunicación da Universidade de
Santiago está dirixido pola catedrática Margarita Ledo Andión. O seu principal cometido é a elabo-
ración dun informe científico bianual no que se fai referencia á evolución do sector desde o punto de
vista da producción e da distribución. Ademais, cada dous anos, o ODA      publica un catálogo de
obras audiovisuais galegas que remataron no período analizado. O ODA participou en dous proxec-
tos europeos: Televisión e Interculturalidade en Galicia, Bretaña e País de Gales e European minority
language tv services.

URL: http://www.usc.es/oda

1.a.ii. Departamento de Historia da Arte

Dirixido por Alfredo Vigo. O catedrático deste departamento dedicado ó audiovisual é Luís Ángel
Hueso, autor de numerosas publicacións sobre a historia do cine. Tamén é o director do grupo de
investigación vinculado a este departamento denominado "Base Audiovisual de Galicia", que ten como
obxectivos facer unhas base de datos cinematográfica e do audiovisual de Galicia. O profesor Hueso
tamén dirixe o grupo de investigación "Filmografía do cinema español. Longametraxes. 1971-1980",
dedicado a estudiar a filmografía realizada en España na década dos setenta. 

URL: http://oit.usc.es/web/paginas/grudepins.htm

1.a.iii. Departamento de Comunicación Audiovisual

Dirixido por Xosé Ramón Pousa Estevez. Neste departamento está inscrito o grupo de investi-
gación "Estratexias, estructuras e contidos da programación RTV", dirixido polo profesor Xosé
Soengas Pérez. Este grupo centra as súas liñas de investigación na programación e nas audiencias
de radio e televisión así como os formatos de programas que se emiten (nomeadamente a ficción).
Tamén hai una liña de traballo aberta sobre a comunicación audiovisual local. 

1.a.iv. Centro de Estudios Fílmicos da Universidade de
Santiago(CEFILMUS)

Este centro, persentado o 29 de outubro do ano 2002, está dirixido por José Manuel González
Herrán, catedrático de Literatura Española da Universidade de Santiago de Compostela. O obxectivo
deste centro é "impulasar e coordinar as investigacións desenvolvidas na USC no ámbito fílmico nas
súas perspectivas cinematográfica e televisiva nos campos nacionais e internacionais"
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1.b. Universidade de Vigo

Na universidade de Vigo tamén existen varios grupos de investigación sobre o audiovisual.

1.b.i. Grupo de investigación "Observatorio das novas tendencias da
publicidade, propaganda, RR. PP. e comunicación audiovisual"

Dirixido polo profesor titular Alberto Pena Rodríguez. Este grupo está vinculado á sección departa -
mental de comunicación do departamento de "Psicoloxía evolutiva e comunicación". As principais liñas
de investigación deste grupo xiran ó redor da publicidade nos soportes tradicionais e en internet, entre
os  que se inclúe o audiovisual. Un dos principais obxectivos do grupo é "analizar a  produccion pub-
licitaria en diferentes formatos: estudio das novas tendencias da creatividade publicitaria en medios
tradicionais: radio, prensa, tv. Asemade as consecuencias da implantación das novas tecnoloxias da
comunicación neste eido, con especial atención ás novas creacións publicitarias en internet".

URL: http://saum.uvigo.es/datri/ 

1.b.ii. O grupo de investigación "Comunicación Audiovisual"

Dirixido pola profesora titular Anna Amorós e tamén está vinculado ó departamento de "Psicoloxía
evolutiva e comunicación". O seu principal obxectivo é elaborar un directorio das empresas audiovi-
suais galegas e analizar a "producción audiovisual e publicitaria en soporte profesional en Galicia".

URL: http://saum.uvigo.es/datri/
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2.a. Consello da Cultura Galega

O Consello da Cultura ten unha Sección de Comunicación, Sección de Artes Plásticas e un
Arquivo de Comunicación no que se desenvolven unha serie de proxectos relacionados co audiovi-
sual.

2.a.i. Sección de Comunicación

Publica varios informes que abordan o sector audiovisual desde múltiples enfoques (formación,
producción, ...). Tamén publica anualmente a revista de Estudios de Comunicación con diversos arti-
gos sobre o sector.

2.a.ii. Arquivo de Comunicación

O arquivo ten como obxectivo facer un directorio das publicacións periódicas que se editan en
Galicia, así como das emisoras de radio televisión que teñen o seu ámbito de influencia na
Comunidade Autónoma.

3.a.iii. Sección de Artes Plásticas

Esta sección inclúe no seu organigrama a Comisión Técnica de Cinematografía e Artes Visuais.
Na actualidade, estase a elaborar o Libro branco da cinematografía e artes visuais en Galicia .

URL: http://www.consellodacultura.org

2.b. Xunta de Galicia

A Xunta dispón de varios organismos que fan publicación científica sobre o audiovisual galego. A
maior parte deles están adscritos á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Nesta
consellería existe una Dirección Xeral de  Comunicación Social e Audiovisual, dirixida por Ignacio
Otero e o Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI), dirixido por José Luís Cabo.

2.b.i. Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual

Publica varios informes sobre o sector de periodicidade irregular. O máis recente é o Diccionario
do Cine en Galicia, elaborado xunto co CGAI. Na actualidade está a elaborar un informe sobre a
situación do audiovisual en Galicia, previsto para o mes de decembro de 2002, elaborado pola con-
sultora Soluziona. Ademais, a Consellería, a través de diferentes subvencións, colabora con proxec-
tos de investigación puntuais desenvoltos polos grupos de investigación universitarios e empresariais.

2.b.ii. CGAI

Centro Galego das Artes da Imaxe. Un dos obxectivos descritos no decreto de constitución
210/1989 do 5 de outubro é "recuperar, catalogar custodiar e difundir as obras conformadoras do pat-
rimonio audiovisual e fotográfico galego". É por iso que a maior parte dos seus esforzos de investi-
gación xiran en torno a recuperación de documentos históricos. Boa parte deste traballo de recu-
peración pódese consultar na rede. O CGAI é tamén o autor da guía de recursos "Audiovisual Galego:
Empresas e recursos" que se publica anualmente dentro da colección da Xunta de Galicia denomi-
nadas "Guías culturais".

URL: http://www.cgai.org
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2.b.iii. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Vinculado a esta Consellería está o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
O Ramón Piñeiro ten un grupo de investigación denominado "Base de datos cinematográfica/audiovi-
sual de Galicia.", tamén dirixido polos profesores D. Luis Hueso e D. José Mª Folgar. O seu principal
traballo está publicado na serie "Filmografía Galega" con dous exemplares que abordan a producción
de longametraxes e de curtametraxes respectivamente.

URL: http://www.cirp.es

2.b.iv. Consellería de Familia, Promoción do emprego, Muller e Xuventude

Boa parte dos recursos de investigación relacionados co Audiovisual que se crean nesta con-
sellería obedecen a estudios sobre as necesidades de formación dos traballadores do sector. Esta
consellería publicou o "Estudio de necesidades formativas no sector audiovisual de Galicia" no que se
abordan as principais demandas dos membros que traballan en calquera das actividades relacionadas
co audiovisual. 

URL: http://www.xunta.es/conselle/fm/index.htm 

2.b.v. Consorcio do Audiovisual Galego

Foi constituído formalmente no decreto 294/2002 do 17 de outubro. O seu obxectivo é lograr a
"participación e integración de administracións públicas e de entidades probadas, co fin de conseguir
un ancelo común: o pulo ó desenvolvemento dunha industria cinematográfica galega". Dentro das
súas múltiples finalidades recollidas neste decreto, figura a de "promove-la investigación, a formación
e o desenvolvemento tecnolóxico no sector audiovisual". O Consorcio está constituído pola Xunta de
Galicia, representada pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo e a Consellería de
economía e Facenda. Tamén forman parte do Consorcio representantes da Compañía de Radio
Televisión de Galicia e as deputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. O
Consorcio goza de personalidade xurídica propia e capacidade suficiente para o cumprimento das
súas finalidades. 

2.c. Consello Económico e Social

Este organismo elaborou o informe coa súa opinión para a realización do clúster do audiovisual
galego. O informe céntrase fundamentalmente nos aspectos económicos da industria "estratéxica" do
audiovisual e aporta una serie de datos moi interesantes para comprender na súa xusta medida a
evolución do sector nos últimos anos.

URL: http://www.ces-galicia.org/pdf/inopi_cluad.pdf
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3.a. Agapi. (Asociación Galega de Productoras Independentes)

O eixo fundamental de investigación do sector centrouse nos informes previos para a constitución
do Clúster do audiovisual, constituído formalmente o 24 de xuño de 2002. AGAPI elaborou varios
documentos que serviron de base para a elaboración formal do Clúster, aprobado polo IGAPE e
recoñecido pola Confederación de empresarios de Galicia. 

URL: http://www.agapi.org

3.b. Academia Galega do Audiovisual

O 30 de maio de 2002 constituíuse formalmente a Academia Galega do Audiovisual que ten como
obxectivo "desenvolver e perfeccionar tódalas disciplinas e especialidades que integran o    audiovi-
sual; a promoción e defensa da imaxe pública do conxunto dos profesionais do sector; a formación e
troca de experiencias entre tódolos seus membros así como a análise dos problemas comúns".
Segundo se extrae da acta fundacional, a Academia "terá a misión de desenvolver, identificar e pro-
mover as necesidades de tódolos profesionais que converxemos no panorama audiovisual galego en
tódalas súas vertentes: académica, creativa, industrial, técnica, artística e cultural". 
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Entidades académicas galegas que teñen titulacións relacionadas co audiovisual homologadas
oficialmente.

- Facultade de Ciencias da Comunicación. Universidade de Santiago de Compostela.

- Facultade de Historia. Universidade de Santiago de Compostela

- Máster en Producción e Xestión Audiovisual. Universidade da Coruña

- Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Universidade de Vigo

- Escola de Imaxe e Son de Bemposta. Ourense

- Escola Imaxe e Son - Marcote. Vigo

- I.E.S. Imaxe e Son. A Coruña

- O Raio Verde. Centro homologado pola Xunta de Galicia. Santiago de Compostela
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Consello da Cultura Galega. (www.consellodacultura.org)
Pazo de Raxoi, 2 andar. 15704 Santiago de Compostela (Galicia)
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