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BENVIDA

Malia recibir o nome dun lugar e dunha parroquia situadas en terra firme,
Outes é mar. Dende A Ponte Nafonso até as inmediacións da Illa da Creba,
as mareas atlánticas moldean o noso litoral. Outes é marisqueo, con centos
de familias que viven directa e indirectamente desta actividade, sendo o
principal sector económico do concello e da comarca. Outes é carpintaría
de ribeira, até o punto de ter sido o epicentro desta actividade artesanal
e industrial de toda Galicia. Foron ducias os talleres de ribeira onde os
mestres carpinteiros construíron centos de embarcacións, de tódalas
fasquías e tamaños, forxadas coa madeira dos nosos montes. E dentro de
Outes, O Freixo é o corazón da nosa vinculación histórica co mar e coas
actividades relacionadas con este. Dende os peiraos históricos como o vello
doque, aos restos das salgaduras traídas polos fomentadores cataláns,
até chegar a actualidade, cos modernos estaleiros, coas actividades
náuticas e deportivas ou coa súa intensa trasfega en épocas da campaña
marisqueira.
A Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo,
que temos a sorte de acoller por segundo ano consecutivo, sérvenos
para ver reflectida a nosa alma mariñeira no espello dos moitos lugares
do mundo que tamén partillan esta relación co mar. Cada un coas súas
particularidades e coa súa riqueza, pois na diversidade está a virtude. Unha
oportunidade única para gozar e aprender. Medre o mar!

Manuel González López
Alcalde do Concello de Outes

Benvidos a unha nova edición de Mares da Fin do Mundo, a única Mostra
Internacional de Cinema Documental de Galicia centrada no medio
ambiente mariño e na pesca sostible.
A IV Mostra MDFDM medra en programación e presenta unha nova
estrutura que busca asentarse de cara ao futuro. Por primeira vez, contamos
cunha Competición Oficial na que participarán quince películas chegadas
dos confíns do mundo, que optarán ao Premio do Público. Presentamos
tamén a nosa sección Proa, na que cada ano seleccionaremos filmes e
cineastas na vangarda do cinema da realidade, e a sección Popa, na que
programaremos arquivos e filmes históricos. O programa cinematográfico
complétase con proxeccións especiais, como os filmes de inauguración e
clausura, nas que poñemos o foco en obras senlleiras, tanto internacionais
como galegas.
Por outra banda, continuamos coas nosas Actividades Paralelas,
poñendo especial atención na formación de novos públicos co Obradoiro
de Cinema na Ría de Muros e Noia. Ademais das exposicións fotográficas,
as degustacións gastronómicas, a música e unha mesa redonda con
profesionais do sector, este ano acolleremos tamén a gravación en directo
do programa Mar de Ardora da Radio Galega, e convidámosvos a coñecer
o territorio dende un lugar único a través das saídas a bordo do Veleiro
Joaquín Vieta, que se desenvolverán en paralelo con actividades de
divulgación sobre as embarcacións tradicionais.
Queremos seguir sendo un espazo de referencia, unha mostra
comprometida co medio marítimo e co sector pesqueiro, que busca crear
conciencia sobre a necesidade de coidar un dos nosos recursos naturais
máis valiosos: o mar.
A continuación, poderedes coñecer polo miúdo todo o programa de
actividades e proxeccións desta IV Mostra Mares da Fin do Mundo, ás que
estades convidados e convidadas. Como sempre, a entrada é de balde.
Agardámosvos na Casa da Cultura e no Naútico Francisco Rama do Freixo,
no Concello de Outes.

Marcos Gallego Fernández
Director de Mares da Fin do Mundo

GRELLA DE
PROGRAMACIÓN

IV MOSTRA
INTERNACIONAL
DE CINEMA
DOCUMENTAL
29 OUT / 1 NOV 2021
CONCELLO DE OUTES

VEN 29 OUT

12:00

13:00

11:30
Gravación
programa de radio
Mar de Ardora

14:00

SÁB 30 OUT

DOM 31 OUT

LUN 1 NOV

11:00
Exposición fotográfica
Curar feridas

10:30
Saída no veleiro
Joaquín Vieta
e
Actividades
Culturmar

10:30
Saída no veleiro
Joaquín Vieta
e
Actividades
Culturmar

12:30
Demostración
gastronómica
Confraría de Noia

12:30
Actuación musical
The Sar Swing Quintet

11:30
Mesa redonda
O futuro da pesca
artesanal
Mercedes Díaz Mayán,
Xusto López Carril,
Primitivo Pedrosa, Rogelio
Santos Queiruga e Liliana
Solís. Moderada por
Javier G. Galdo.

Náutico do Freixo

11:00

COMPETICIÓN OFICIAL
PROXECCIÓNS ESPECIAIS
ACTIVIDADES PARALELAS

16:00
17:00

18:00

17:00
Proxeccións especiais
PROA II
Océans 2,
la voix des invisibles

17:00
COMPETICIÓN OFICIAL
COMPETICIÓN III
Redeiras
Solo son peces
A fish tale

19:00
19:00
COMPETICIÓN OFICIAL
COMPETICIÓN I
Vogar
Las mujeres y el mar
Northern travelogues

20:00

21:00

22:00

20:00
Proxeccións especiais
PROA I
Océans,
la voix des invisibles

21:00
COMPETICIÓN OFICIAL
COMPETICIÓN II
To the surface
Mareas ocultas
Boa proa, mariñeiros!
Notre mer de déchets

19:00
COMPETICIÓN OFICIAL
COMPETICIÓN IV
Singlando do albán
Lessons from Jeju
La saison des tourteaux

21:00
COMPETICIÓN OFICIAL
COMPETICIÓN V
Fisheries on the brink
Doole doole

18:30
Proxeccións especiais
POPA
Mor’vran

20:00
CLAUSURA
Entrega de premios
Proxección do Obradoiro
de Cinema
FILME DE CLAUSURA
Fasquiando o futuro

Casa da Cultura

17:00
INAUGURACIÓN
Apertura da mostra
Exposición fotográfica
Berros no roncar das
ondas
FILME INAUGURAL
Iorram

16:00
Proxeccións especiais
PROA III
Océans 3,
la voix des invisibles

COMPETICIÓN I
(SÁBADO 30, 19:00)

Vogar, de Andrea de la Iglesia (9 min.)
Las mujeres y el mar, de Camila Guarda Velasco (14 min.)
Northern Travelogues, de Kira Jääskeläinen (58 min.)

COMPETICIÓN II
(SÁBADO 30, 21:00)

To the Surface, de Tyler Murgo (7 min.)
Mareas ocultas, de Mònica Cambra (10 min.)
Boa proa, mariñeiros!, de Lara Capeáns & Domingo D. Docampo (14 min.)
Notre mer de déchets, de Morade Azzouz & Anca Ulea (26 min.)

COMPETICIÓN III
(DOMINGO 31, 17:00)

Redeiras, de Edu Marín (14 min.)
Solo son peces, de Ana Serna & Paula Iglesias (17 min.)
A Fish Tale, de Emmanuelle Mayer (52 min.)

COMPETICIÓN IV
(DOMINGO 31, 19:00)

Singlando do Albán, de Tito Pérez (8 min.)
Lessons from Jeju, de Nicole Gormley (13 min.)
La saison des tourteaux, de Martin Benoist (52 min.)

COMPETICIÓN V
(DOMINGO 31, 21:00)

Fisheries on the Brink, de Environmental Justice Foundation (6 min.)
Doole Doole, de Jean-Claude Thierry (52 min.)

COMPETICIÓN
OFICIAL

A FISH TALE

Emmanuelle Mayer
País: Israel
Ano: 2019
Duración: 52 min.
V.O.: inglés, hebreo, nzema (subtítulos en galego)

Sinopse:

Johnny cre no futuro de África. Vive en Israel, pero soña con volver
despois de aprender as modernas técnicas de piscicultura. A súa
muller, Thérèse, ve poucas esperanzas en África. Está decidida
a darlle o mellor futuro posible aos seus fillos, a calquera prezo.
Cando os seus visados expiran, xorden tensións entre ambos, o
que leva a un inevitable enfrontamento.
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COMPETICIÓN III - DOM 31, 17:00

BOA PROA, MARIÑEIROS!

Lara Capeáns e Domingo Docampo
País: España (Galicia)
Ano: 2021
Duración: 14 min.
V.O.: galego

Sinopse:

Dylan e Omar ocupan os días de Jeni, que deixou o seu traballo
na embarcación familiar cando eles naceron. Dylan, o maior,
xa vai á gardería. Cando Omar medre, Jeni agarda poder
reincorporarse de novo ao barco, que é a súa paixón.
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COMPETICIÓN II - SÁB 30, 21:00

DOOLE DOOLE

Jean-Claude Thierry
País: Francia
Ano: 2019
Duración: 52 min.
V.O.: francés, wolof (subtítulos en galego)

Sinopse:

O mar Mediterráneo converteuse nunha fronteira de alto risco
para os mozos africanos. En Saint Louis (Senegal), problemas
como o avance do mar, a sobrepesca e un proxecto de
explotación petroleira están empurrando aos mozos a marchar.
Doole significa “forza” en wolof. Empregarán esta forza para
emigrar ou para loitar contra as dificultades?
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COMPETICIÓN V - DOM 31, 21:00

FISHERIES ON THE BRINK

Environmental Justice Foundation
País: Reino Unido/Ghana
Ano: 2020
Duración: 6 min.
V.O.: inglés (subtítulos en galego)

Sinopse:

A pesca artesanal en Ghana, fonte principal de alimento e
subsistencia nas zonas costeiras do país, está gravemente
ameazada polas prácticas industriais subvencionadas polos
países desenvolvidos. Os bancos de peixes de África occidental
están ao bordo do colapso, provocando un efecto devastador
nas comunidades pesqueiras tradicionais que dependen destes
recursos.
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COMPETICIÓN V - DOM 31, 21:00

LA SAISON DES TOURTEAUX
Martin Benoist

País: Francia
Ano: 2020
Duración: 52 min.
V.O.: francés (subtítulos en galego)

Sinopse:

Xunto aos cantís de Étretat, na costa de Normandía,
acompañamos a Christophe, un home con discapacidade
visual que pesca “tenteando” en busca de cangrexos e lagostas,
nun espazo onde ninguén se aventura. Permanecendo ao seu
carón, compartimos a experiencia do que sente Christophe,
comezando pola beleza desta paisaxe.
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COMPETICIÓN IV - DOM 31, 19:00

LAS MUJERES Y EL MAR
Camila Guarda Velasco

País: Chile/Estados Unidos
Ano: 2019
Duración: 14 min.
V.O.: español (subtítulos en galego)

Sinopse:

Filmado na maxestosa inmensidade do océano chileno, Las
mujeres y el mar é unha viaxe sensorial na que acompañamos
a dúas mulleres poderosas nunha pequena vila mariñeira.
Julieta desafía á morte traballando no mundo da pesca,
tradicionalmente dominado polos homes. Gloria conserva o
legado dos cemiterios simbólicos para aqueles desaparecidos
no mar.
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COMPETICIÓN I - SÁB 30, 19:00

LESSONS FROM JEJU
Nicole Gormley

País: Corea do Sur/Estados Unidos
Ano: 2020
Duración: 13 min.
V.O.: coreano, inglés (subtítulos en galego)

Sinopse:

Embarazada de sete meses, e preocupada polo efecto que a
maternidade podería ter na súa carreira como mergulladora
profesional, Kimi Werner viaxa á illa de Jeju, en Corea do Sur, para
coñecer ás súas heroínas: as haenyeo, un grupo de mulleres
pescadoras que practican apnea e están consideradas as
primeiras nais traballadoras de Corea.
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COMPETICIÓN IV - DOM 31, 19:00

MAREAS OCULTAS
Mònica Cambra

País: España (Cataluña)
Ano: 2019
Duración: 10 min.
V.O.: español (sen diálogos)

Sinopse:

Homenaxe ao mar e a mirada honesta dunha embarcación de
pescadores que loita para combater a contaminación mariña
e devolver a beleza ás augas que a rodean. O mar foi desde
sempre un espazo no que moitos pescadores atoparon beleza,
calma e liberdade. Agora, as xornadas dalgúns pescadores
vense perturbadas por fenómenos que antes non coñecían: a
contaminación mariña e as súas nefastas consecuencias.

16

COMPETICIÓN II - SÁB 30, 21:00

NORTHERN TRAVELOGUES
Kira Jääskeläinen

País: Finlandia
Ano: 2019
Duración: 58 min.
V.O.: inglés, ruso (subtítulos en galego)

Sinopse:

En 1917, o explorador finlandés Sakari Pälsi viaxou ao nordeste
de Siberia levando un cinematógrafo e 13.000 pés de celuloide.
A viaxe tivo como resultado unha película documental única
e un caderno de viaxe. Cen anos despois, a directora Kira
Jääskeläinen volve ao estreito de Bering seguindo os pasos de
Pälsi para narrar a historia do pobo chukchi.
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COMPETICIÓN I - SÁB 30, 19:00

NOTRE MER DE DÉCHETS
Morade Azzouz & Anca Ulea
País: Francia
Ano: 2020
Duración: 26 min.
V.O.: francés (subtítulos en galego)

Sinopse:

O Mediterráneo é o mar máis contaminado de Europa, cunhas
200.000 toneladas de residuos plásticos entrando nas súas
augas cada ano. Debido ao incremento de máscaras e luvas
desbotables que acaban no mar a causa da pandemia de
Covid-19, algúns individuos están tomando medidas para
atopar solucións permanentes na cadea de subministración.
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COMPETICIÓN II - SÁB 30, 21:00

REDEIRAS
Edu Marín

País: España (Galicia)
Ano: 2021
Duración: 14 min.
V.O.: español, galego (subtítulos en inglés)

Sinopse:

A mulleres redeiras en Galicia loitan por ser recoñecidas como
verdadeiras profesionais e por alcanzar os mesmos dereitos
que os homes que traballan no sector pesqueiro. As redeiras
relatan os desafíos aos que teñen que enfrontarse, a importancia
da profesión e a necesidade de que as próximas xeracións
aprendan a arte de atar redes.
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COMPETICIÓN III - DOM 31, 17:00

SINGLANDO DO ALBÁN
Tito Pérez

País: España (Galicia)
Ano: 2021
Duración: 8 min.
V.O.: galego (subtítulos en inglés)

Sinopse:

María “A Foriñeira”, da parroquia de San Cosme de Outeiro
(Outes), intenta transmitir as experiencias tan fermosas que
viviu desenvolvendo o seu traballo. Foi mariscadora, e hoxe en
día asegura que seguiría exercendo se a deixaran. A frase que a
identifica é “amor polo mar”.
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COMPETICIÓN IV - DOM 31, 19:00

SOLO SON PECES

Ana Serna & Paula Iglesias
País: España (País Vasco/Galicia)
Ano: 2019
Duración: 17 min.
V.O.: árabe (subtítulos en galego)

Sinopse:

Teslem, Dehba e Jadija son tres mulleres nacidas nos
campamentos de refuxiados saharauís ao sur de Alxeria. Foron
estudar ao norte do país e regresaron aos campamentos para
crear unha piscifactoría en pleno deserto, un lugar que pode
alcanzar os 50 graos no verán e onde as tormentas de area
destrúen o invernadoiro que protexe aos peixes. As tres ansían
volver a unha terra onde nunca estiveron, unha terra con mar.
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COMPETICIÓN III - DOM 31, 17:00

TO THE SURFACE
Tyler Murgo

País: Estados Unidos
Ano: 2020
Duración: 7 min.
V.O.: inglés (subtítulos en galego)

Sinopse:

A pandemia de Covid-19 causou estragos na industria
marisqueira de Rhode Island (Estados Unidos). Cando todo
se desfai, é urxente captar a sabedoría e as perspectivas dos
pescadores locais durante este momento histórico, para crear
conciencia e tratar de atopar solucións aos desafíos actuais.
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COMPETICIÓN II - SÁB 30, 21:00

VOGAR

Andrea de la Iglesia
País: España (Galicia)
Ano: 2021
Duración: 9 min.
V.O.: galego (subtítulos en inglés)

Sinopse:

Primitivo herdou do seu pai un dos oficios máis ancestrais que
existen en Galicia: a pesca artesanal do polbo. Comprometido
co seu traballo, coas artes tradicionais de pesca e preocupado
pola sostibilidade e a conservación do medio mariño, relata
aos seus fillos as súas preocupacións para que comprendan as
consecuencias que tería a desaparición deste oficio e o papel
que eles, as novas xeracións, teñen para lograr preservalo.
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COMPETICIÓN I - SÁB 30, 19:00

FILME INAUGURAL
(VENRES 29, 17:00)

Iorram (Boat song), de Alastair Cole (96 min.)

PROA Foco na obra de Mathilde Jounot
PROA I (VENRES 29, 20:00)

Océans, la voix des invisibles (57 min.)

PROA II (SÁBADO 30, 17:00)

Océans 2, la voix des invisibles (53 min.)

PROA III (LUNS 1, 16:00)

Océans 3, la voix des invisibles. Une drôle de guerre (75 min.)

POPA

(LUNS 1, 18:30)

Mor’vran (La mer des corbeaux), de Jean Epstein (26 min.)

FILME DE CLAUSURA
(LUNS 1, 20:00)

Fasquiando o futuro, de Pablo Carrera/AGALCARI (46 min.)

PROXECCIÓNS
ESPECIAIS

IORRAM

Alastair Cole
País: Reino Unido (Escocia)
Ano: 2021
Duración: 96 min.
V.O.: gaélico escocés (subtítulos en galego)

Sinopse:

Iorram (Boat Song) é o primeiro documental cinematográfico
filmado completamente en gaélico escocés. Un retrato lírico
da comunidade pesqueira das Hébridas Exteriores. O director
Alastair Cole realiza unha viaxe cinematográfica ao pasado e
presente das illas, mesturando voces, historias e cancións de
mediados do século XX con imaxes da vida actual na terra e no
mar, con música orixinal de Aidan O’Rourke.

25

FILME INAUGURAL - VEN 29, 17:00

MATHILDE JOUNOT

Foco na obra da escritora, activista e directora francesa
Mathilde Jounot, autora de numerosas obras literarias, series
documentais para televisión e guións de longametraxes. Os
seus traballos foron seleccionadas en máis de setenta festivais
de todo o mundo e recoñecidos con diversos premios.
Jounot visitará Galicia por primeira vez para presentar a
súa triloxía Océans, la voix des invisibles (Francia, 2016, 2019 e
2021), coa que pretende chamar a atención da cidadanía sobre
a necesidade dunha xestión sostible e responsable dos océanos.
“Os océanos deberían estar xestionados polos cidadáns
ou polos mercados financeiros?”

26

OCÉANS I, LA VOIX DES INVISIBLES
Mathilde Jounot

País: Francia
Ano: 2016
Duración: 57 min.
V.O.: francés (subtítulos en galego)

Sinopse:

Os peixes deben alimentar á xente ou aos mercados
financeiros? Este documental acompaña a viaxe dunha
directora que prepara unha reportaxe sobre a desaparición
de especies mariñas e a situación dramática dos océanos.
Porén, ao longo da súa investigación, descobre que detrás
destas mensaxes alarmistas agóchanse grandes problemas e
intereses financeiros.

27

PROA I - SÁB 29, 20:00

OCÉANS II, LA VOIX DES INVISIBLES
Mathilde Jounot

País: Francia
Ano: 2019
Duración: 53 min.
V.O.: francés (subtítulos en galego)

Sinopse:

Tras a primeira parte de Océans, la voix des invisibles, que
alertaba sobre o xogo dos poderes financeiros na xestión
ambiental dos océanos, Océans 2 mostra como os profesionais
do mar, desde as costas de Bretaña ata o Océano Índico e África,
están organizándose para protexer os océanos e as poboacións
que dependen deles.

28

PROA II - SÁB 30, 17:00

OCÉANS III, LA VOIX DES INVISIBLES
Mathilde Jounot

País: Francia
Ano: 2021
Duración: 75 min.
V.O.: francés (subtítulos en galego)

Sinopse:

A terceira entrega da serie Océans, la voix des invisibles
explora os intereses detrás da enerxía eólica mariña. Moitos
países emprenderon unha marcha forzada cara a estas
alternativas enerxéticas, pero en todas partes xorden protestas
e reclamacións por parte dos cidadáns. Cales serán as
consecuencias ambientais, económicas e sociais destes
proxectos industriais nos mares?

29

PROA III - LUN 1, 16:00

MOR’VRAN (LA MER DES CORBEAUX)
Jean Epstein

País: Francia
Ano: 1930
Duración: 26 min.
V.O.: francés (subtítulos en galego)

Sinopse:

Documental poético sobre os pescadores da illa de Sein
(Bretaña).
“Unha travesía polo arquipélago bretón, na vangarda
occidental do continente: [...] Chegamos á illa de Sein, o
máis salvaxe dos lugares habitados, onde a vida flúe co
ameazante rumor do océano. Non obstante, en Brest, a
tripulación do “Fleur de Lisieux” prepárase para regresar á
illa. [...] Desátase o temporal, o mar medra e, a pesar das
atrevidas manobras da tripulación, a situación pronto se
volve desesperada.”

30

POPA - LUN 1, 18:30

FASQUIANDO O FUTURO
Pablo Carrera/AGALCARI
País: España (Galicia)
Ano: 2020
Duración: 47 min.
V.O.: galego

Sinopse:

Obra que pon e valor o gran patrimonio cultural e industrial
que representa a carpintaría de ribeira para Galicia, a través
das intervencións de personaxes vencellados a esta tradición.
A película expón as razóns que levaron a esta industria a unha
situación crítica, que comezou a reverterse no ano 2007 coa
creación de ALGALCARI, promovendo un plan para a defensa,
recuperación, produción e diversificación das embarcacións
de madeira como un dos expoñentes da cultura marítima de
Galicia.
*Proxección organizada en colaboración con AGALCARI (Asociación Galega de
Carpintaría Ribeira)
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FILME DE CLAUSURA - LUN 1, 20:00

GRAVACIÓN PROGRAMA DE RADIO
“MAR DE ARDORA”
(VENRES 29, 11:30)

EXPOSICIÓNS FOTOGRÁFICAS
de Xacobe Meléndrez Fassbender

BERROS NO RONCAR DAS ONDAS na Casa da Cultura
CURAR FERIDAS no Centro Náutico do Freixo

MESA REDONDA

O FUTURO DA PESCA ARTESANAL (SÁBADO 30, 11:30)

SAÍDA NO JOAQUÍN VIETA E
ACTIVIDADES CULTURMAR
(DOMINGO 31, 10:30 / LUNS 1, 10:30)

DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA
CONFRARÍA DE NOIA (DOMINGO 31, 12:30)

ACTUACIÓN MUSICAL
THE SAR SWING QUINTET
(LUNS 1, 12:30)

OBRADOIRO DE CINEMA NA
RÍA DE MUROS E NOIA
(LUNS 1, 20:00)

Gala de clausura: Proxección e entrega de diplomas

ACTIVIDADES
PARALELAS

GRAVACIÓN PROGRAMA DE RADIO
MAR DE ARDORA

Gravación e retransmisión dixital en directo do programa da
Radio Galega “Mar de Ardora”, centrado no mundo do mar, con
bloques de noticias, reportaxes, entrevistas e relatos de historias
humanas.
O espazo, dirixido por Xusto López Carril, dedicará un
programa especial á Mostra Mares da Fin do Mundo.
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VEN 29, 11:30

EXPOSICIÓNS FOTOGRÁFICAS
XACOBE MELÉNDREZ FASSBENDER

O autor utiliza a fotografía como medio artístico, pero tamén
a instalación e a videoarte. Nas verbas da historiadora da arte
Chus Martínez Domínguez, nel “a fotografía e o vídeo actúan
como soportes creativos en que realizar as súas series, onde se
evidencia o esforzo na recreación de atmosferas, na claridade
plástica e na atención destacada da articulación do relato.”
BERROS NO RONCAR DAS ONDAS

A ollada do fotógrafo, inspirada polos versos de Bernadino
Graña, adopta o punto de vista dese organismo vivo que é o mar,
amosando esta colección de tomas cunha parte somerxida e
outra aérea, demorando na visión da paisaxe na liña de costa,
espazo moi humanizado, para gloria e vergoña dos seus actores
e sufridores a un tempo.
CURAR FERIDAS

Fotografías tomadas no litoral coas que se presentan metáforas
do tempo que estamos a vivir. Imaxes que nos levan á reflexión.
Metáforas e pequenos aforismos sobre a contaminación, a
soidade, o racismo e o distanciamento, pero tamén sobre as
solucións, a resposta social e as alternativas.
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DO VEN 29 OUT AO DOM 28 NOV

MESA REDONDA
O FUTURO DA PESCA ARTESANAL

Debate de actualidade ao redor dos retos aos que se enfronta a
pesca artesanal na actualidade, da man de distintos profesionais
do sector:
Mercedes Díaz Mayán. Secretaria da Confraría de Pescadores
do Pindo (Carnota), que participa en varios proxectos de
desenvolvemento comunitario na difusión patrimonial do
territorio e de coidado medioambiental.

Xusto López Carril. Xornalista muxián especializado no sector
primario. Desde 2017 dirixe o programa da Radio Galega “Mar
de Ardora”, centrado no mundo do mar.
Primitivo Pedrosa. Pescador, mariñeiro e patrón dunha
embarcación de artes menores na Confraría de Muros. Activista
pola sostibilidade dos mares e defensor da reserva mariña de
interese pesqueiro de “Os Miñarzos” (Lira).
Rogelio Santos Queiruga. Mariñeiro de Porto do Son e divulgador
nas redes sociais, co obxectivo de concienciar sobre o coidado
do mar e as prácticas responsables.
Liliana Solís Pais. Licenciada en Ciencias Biolóxicas na
especialidade de Zooloxía. Ampla traxectoria profesional no
campo da consultaría medioambiental no medio biótico.
Desde 2003, traballa como asistencia técnica na Confraría de
Pescadores San Bartolomé de Noia.
Mesa moderada por Javier G. Galdo. Biólogo mariño e divulgador
científico a prol da xestión sostible dos recursos mariños,
na actualidade desde a dirección técnica da consultora
especializada Sinerxia.
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SÁB 30, 11:30 (retransmitido en directo por FB)

SAÍDAS NO VELEIRO JOAQUÍN VIETA E
ACTIVIDADES CULTURMAR

O veleiro histórico Joaquín Vieta sairá do porto do Freixo (máximo
12 pasaxeiros) xunto a varias embarcacións tradicionais,
bordeando a liña de costa da Ría de Noia até a entrada do
porto de Portosín. Unha actividade para gozar a bordo, pero
tamén desde terra, que se completará con visitas guiadas ás
embarcacións.
Ademais, durante as catro xornadas de MDFDM 2021, poderá
visitarse a exposición “Que embarcación é?” no primeiro andar
do Centro Naútico do Freixo, que fai un percorrido didáctico
polas distintas tipoloxías tradicionais de Galicia.
*Actividades desenvolvidas en colaboración coa Asociación Balandro Joaquín
Vieta e Culturmar (Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial).
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DOM 31, 10:30 / LUN 1, 10:30

DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA
CONFRARÍA DE NOIA

Actividade gastronómica organizada pola Confraría de
Pescadores San Bartolomé de Noia, con produtos típicos e
maridaxes ao redor da marca colectiva BERBERECHO DE NOIA.
RÍAS GALEGAS. PESCA ARTESANAL, garantía de calidade e
orixe capturado con artes de pesca artesanais e sustentables.
Demostración a cargo de Miguel Mosteiro de GastroLab Arousa.
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DOM 31, 12:30

ACTUACIÓN MUSICAL
THE SAR SWING QUINTET
Formación que nace en Santiago de Compostela polo seu amor
compartido á música swing, pero tamén ao lindy hop. A banda
conta con Javier Panea e Iván Arceo ás guitarras, María Arceo
á voz, Antón “Torroncho” ao baixo e Prisco Marcos ao caixón e
pequena percusión. O principal obxectivo da banda é facer que
o público goce desta música a través do baile ou dunha escoita
relaxada.
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LUN 1, 12:30

OBRADOIRO DE CINEMA
RÍA DE MUROS E NOIA
Este taller de cinema está dirixido principalmente a mozas e
mozos a partir dos 14 anos, pero tamén poden participar nel as
persoas adultas do Concello de Outes e do territorio da Ría de
Muros e Noia. Os obxectivos do obradoiro son:
Adquirir habilidades e coñecementos audiovisuais e
cinematográficos, empregando como ferramentas os
dispositivos móbiles.
A sensibilización sobre a sostibilidade e coidado do medio
mariño.
A produción dunha obra sobre o marisqueo na Ría de Muros
e Noia.
Esta actividade educativa rematará coa proxección da obra
realizada durante o obradoiro e coa entrega de diplomas aos
participantes, na sesión de Clausura da IV edición da Mostra
MDFDM2021 (LUN 1, 20:00).
Dirixe o taller o director e produtor Domingo D. Docampo.
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*Actividade financiada polo GALP Costa Sostible. Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia.

ORGANIZACIÓN
Dirección e produción: Marcos Gallego
Programación e condución: Jesús Silva
Comunicación: Noemi Abajo
Vídeos e proxeccións: Raquel Enríquez
Deseño gráfico: José María Picón e Noemi Abajo
Fotografía: Sam Ponsford
Cobertura audiovisual: Vanessa Martínez
Mantemento web: Rubén da Silva
Tradución e subtitulación: Dora Henríquez e Alfonso Castillo
Sonorización Sala: Luis Aceituno
Técnico de Cultura e Mocidade (Concello de Outes): Santiago Nieto
Técnico de Normalización Lingüística (Concello de Outes): Luís Pérez
Técnico de Turismo (Concello de Outes): Ignacio Fernández

ORGANIZA:

COLABORAN:

CO APOIO DE:

DIRIXE E PRODUCE:

