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<<La creatividad no debe consi-
derarse desde la perspectiva del 
sujeto, sino desde el trasfondo de 
los productos culturales en una 
sociedad determinada. La inno-
vación es el proceso por el que 
el desarrollo de la productividad 
se añade al valor del producto o 
al proceso de producción o distri-
bución de dicho producto. Es un 
valor añadido basado en la crea-
tividad, que puede ser intercam-
biable, como el dinero o algo útil 
para la sociedad.>> 

—Manuel Castells 
Creatividad, innovación y cultura 
digital. Un mapa de sus interac-

ciones.

ICC Week é un evento organizado pola 
Deputación de Ourense

QUE É ICC WEEK
O punto de encontro para a 
comunidade creativa
Desde 2015, ICC Week (a Se-
mana das Indust r ias Cul tura is 
e Creat ivas en Ourense) ,  é 
un acontecemento t ransversa l 
na cu l tura e indust r ia  creat i -
va:  o labor pr inc ipa lmente é 
pór  en va lor  sectores como o 
Audiov isua l ,  (C inema e TV) ,  a 
Indust r ia  Musica l ,  Radio,  No-
vas Tendencias Tecnolóx icas, 
Apps, Videoxogos e secto-
res nos que a creat iv idade é 
un act ivo e núcleo pr inc ipa l .  
Speedmeet ings,  re la tor ios, 
char las,  ent rev is tas e showca-
ses ver tebran un programa re-
p leto de act iv idades que pon 
en va lor  a act iv idade econó-
mica dun sector  c lave na Eu-
ropa do século XXI .  Un punto 
de encontro para emprende-
dores e protagonistas creat i -
vos que conver te a prov inc ia 
de Ourense no marco per fecto 
para o co-work ing,  a potencia-
c ión de negocios e a aper tura 
de novos mercados. Ourense 
ICC Week 2018 ce lebrarase 
en d i ferentes c idades e v i las 
da prov inc ia ent re os d ías 2 e 
6 de maio.

OBXECTIVOS
Marca Ourense
En ICC Week  es tamos com-
promet idos  co  desenvo l ve-
men to  da  Prov inc ia  de  Ou-
rense  como te r r i to r i o  c rea t i vo 
e  de  vanga rda ,  e  apos tamos 
po lo  seu  c l ima ,  a  súa  pa isaxe , 
a  súa  gas t ronomía ,  fes t i v ida-
des  e  pa t r imon io  cu l tu ra l ,  as 
súas  novas  i n f raes t ru tu ras  e 
o  ca rác te r  emprendedor  das 
súas  xen tes  como p r i nc ipa i s 
ac t i vos .  Esa  é  a  nosa  m is ión . 
A  pa r t i r  de  a í ,  p l an texámonos 
os  segu in tes  obxec t i vos :

•  A t rae r  expe r tos  de  d i ve r-
sos  campos tecno lóx icos 
e  marcas  de  re fe renc ia 
pa ra  f i de l i za r  re l ac ións  e 
con tac tos  p ro fes iona is .

•  Deseña r  e  desenvo l ve r 
p rog ramas  e  acc ións  que 
imp l iquen  aos  c idadáns  e 
empresas  loca is .

• Transferir coñecemento a 
empresarios da rexión e 
abrir un espazo de debate 
ao redor de novos negocios.

•  D inam iza r  os  espazos  ru -
ra i s  e  po tenc ia r  o  va lo r 
das  i n f raes t ru tu ras  e  o 
ace r vo  cu l tu ra l  da  p rov in -
c ia .
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Ourense,
C.C. M. Valcárcel

 
Mércores, 2 maio
tarde

 
18.00
20.00

PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE OURENSE

Manuel Baltar 
Presenta o encontro Manuel 
Baltar Blanco, Presidente 
da Deputación de Ourense. 
Graduado en Dereito pola 
Universidade de Santiago 
de Compostela en 1990, 
é funcionario do corpo su-
perior da administración da 
Xunta de Galicia e xefe do 
servizo xurídico da mesma 
institución en Ourense. Ins-
pirado por programas de 
desenvolvemento de países 
industrializados, acuñou o 
termo “provincia intelixente” 
e aposta por políticas in-
novadoras que leven a Ou-
rense a desenvolver o seu 
potencial, a creatividade e o 
uso de ferramentas e com-
petencias TIC, sen traizoar 
esa esencia rural e natural 
que fai de Ourense, unha 
provincia única e singular.
Vicepresidente de Paternalia, 

representante dos territorios 
termais europeos EHTTA, 
participou como relator na 
South Summit 2015 e re-
presentou a Ourense como 
único territorio europeo con-
vidado como exemplo de  
territorio innovador e xestión 
no Seminario Internacional 
Governança Metropolitana 
que se desenvolve na ci-
dade brasileira de Curitiba.

ILUSTRADORA, DESEÑADORA GRÁFICA E MOTION GRAPHER

María Grande 
Tras graduarse como Téc-
nico Superior en Gráfica 
Publicitaria en Ourense, 
a súa cidade natal, cursa 
a diplomatura de Deseño 
Dixital no Istituto Europeo 
di Design (IED) de Ma-
drid. Comeza a traballar 
nunha produtora audio-
visual como animadora, 
pero meses despois volve 
á escola como titora en 
Artes Visuais para máis 
tarde traballar no depar-
tamento Media Lab do 
IED ata se converter na 
responsable da imaxe 
audiovisual da empre-
sa. Sempre combinou o 
seu traballo con diver-
sos proxectos de deseño 
como freelance tanto en 
cartelería, como en imaxe 
corporativa, deseño de 
discos, videoclips, etc. 

A gran protagonista dos 
seus deseños é a ilus-
tración. Gústalle reducir 
ao máximo os concep-
tos para expresar ideas 
coa mínima cantidade 
de recursos. O seu es-
tilo aposta polos trazos 
simples, polas cores pla-
nas e pola utilización de 
ferramentas dixitais rudi-
mentarias como o Paint.

DESEÑADOR GRÁFICO

Javier Mariscal
Nado en Valencia en 1950, 
a vida deste barcelonés de 
adopción é unha historia de 
amor co debuxo. Na cidade 
condal esperta á  contra-
cultura e dálle renda solta 
á súa etapa de debuxante 
de cómics underground. En 
1979 crea o logo Bar Cel 
Ona, que lle daría gran po-
pularidade. Ao ano seguinte 
deseña o bar  Dúplex de 
Valencia en colaboración 
con Fernando Salas. Para 
este local proxecta unha das 
súas máis famosas pezas: o 
taburete dúplex, unha autén-
tica icona dos anos 80. Par-
ticipa como deseñador de 
mobles na exposición Mem-
phis, an International Style 
de Milán. En 1987 expón na 
Documenta de Kassel e no 
Centro Georges Pompidou 
de París. Tamén desen-
volve varias coleccións de 
téxtil para Marieta e Tráfico 
de Modas e expón na sala 
Vinçon de Barcelona. Final-
mente, en 1989 o seu per-
sonaxe Cobi é elixido como 
mascota dos Xogos Olímpi-
cos de Barcelona de 1992. 
A partir de entón crea o seu 
Estudio Mariscal e comeza 
a recibir grandes encargos 
nos que desprega o seu 
particular universo, rebosan-
te de historietas, caricaturas, 
caligrafías cheas de humor, 
liñas  distorsionadas e tra-

zos primixenios que buscan 
romper os límites. Mariscal 
mergúllase en todos os me-
dios e atrévese con calque-
ra disciplina artística ao seu 
alcance: grafista, paisaxista, 
pintor, escultor, ilustrador, 
animador, deseñador de 
mobiliario, interiorista… sen 
traizoar a súa identidade 
de debuxante. En 1999 re-
cibe o Premio Nacional de 
Deseño. Exhíbense retros-
pectivas da súa obra no 
London Design  Museum e 
en Corea, e as súas ilustra-
cións acaparan portadas e 
páxinas en The New Yorker, 
El País ou na xaponesa Apo.
Nos últimos anos, Javier 
Mariscal saíu novamente do 
plano para aventurarse no 
cinema de animación con 
Chico & Rita, xunto a Fer-
nando Trueba, con quen ga-
ñou un Premio Goya e con 
quen actualmente está a co-
laborar nun novo proxecto.



FOTÓGRAFA E DESEÑADORA

Bárbara Ouka Leele 
Nada en Madrid, en 
1957, de nena impre-
siónanlle tanto as cores 
da natureza no bosque 
de San Rafael como as 
pinceladas de El Greco. 
Estudou fotografía en  
Photocentro, onde a me-
diados dos 70 estaban a 
fraguarse as tendencias 
ar t íst icas en cernes. 
Froito da súa dobre 
paixón pola fotogra-
f ía e a pintura nace o 
seu esti lo personalísi-
mo, que se plasmou en 
abundantes colabora-
cións de escenografía, 
fotografía, car telería e 
deseño de vestiario nos 
campos do teatro, a 
danza, a ópera e o ci-
nema. Na súa traxecto-
ria atesoura numerosos 
premios, entre eles o 
Premio Nacional de Fo-
tografía (2005). Creado-
ra poli facética, tamén se 
aventurou no mundo da 
escultura en vidro e na 
dramaturxia, e publicou 
varios l ibros de poesía 
e a obra en prosa Axis  
mundi e outros relatos. 
Viviu en Barcelona, Ma-
drid, Nova York, Mé-
xico e París e as súas 
experiencias vitais e a 
súa procura das orixes 
refl íctense na súa obra. 
Par t icipou nun gran nú-

mero de exposicións 
en distintos lugares do 
mundo, coas que al-
canzou unha gran re-
percusión. En 2008 foi 
dist inguida coa Medalla 
de Honor na XI Bienal 
Internacional do Cairo e 
en 2010, unha creación 
súa foi seleccionada na 
Bienal de Shangai para a 
sección de gran formato. 
Así mesmo, a súa obra 
ten sido obxecto de mo-
nográficos audiovisuais 
como La mirada de  Ouka 
Leele, nomeada á mellor 
longametraxe documen-
tal nos Premios Goya de 
2010. Ela mesma púxo-
se tras as cámaras para 
rodar a curta Pour quoi? 
sobre o relato de Caddy 
Adzuba. Tamén foi retra-
tada por Miquel Barce-
ló. Desde 2014 é xura-
do das artes no Premio 
Princesa de Asturias.

ARTISTA E AXITADOR CULTURAL

Paco Clavel
O innato axitador cultural 
Paco Clavel ten organizado 
ao longo da súa carreira 
exposicións, concertos e 
eventos de diversa índole, 
nos que sempre brillaron 
con luz propia a súa particu-
lar estética e o seu sentido 
do humor. Ademais, a sin-
gular personalidade deste 
artista, tan querida polo pú-
blico español, ten servido de 
inspiración a músicos, pin-
tores, fotógrafos, deseña-
dores de moda e cineastas.
Nos anos 80, xunto con 
Luis del Campo, forma o 
grupo Bob Destiny & Clavel 
y Jazmín, que desenvolve 
o estilo musical chamado 
“guarripop” ou “cutreLux”, 
caracterizado por unha es-
tética rechamante impul-
sada pola súa inimitable 
personalidade. Co grupo 
ou en solitario, Paco realiza 
infinidade de aparicións en 
televisión e actuacións en 
directo por todo o territo-
rio español. No estranxeiro 

destaca a súa actuación no 
Baile de la Rosa, organizado 
pola familia real de Mónaco, 
que en 2008 estivo dedica-
do á Movida Madrileña. A 
súa actividade radiofónica 
está especialmente vincu-
lada a Radio Nacional de 
España, onde participou en 
programas como El Guirigay 
ou Extravaganza. A isto hai 
que engadir o seu traballo 
como DJ en numerosos 
eventos como o  World  Pri-
de Madrid 2017, o espazo 
Matadero-Madrid ou o fes-
tival de música  Sonorama.

DOCUMENTALISTA, COMISARIO CULTURAL

Juan Sánchez
Ao longo da súa carrei-
ra desenvolveu o seu 
traballo como documen-
tal ista en medios au-
diovisuais e programas 
como Queridos Cómi-
cos e Otras Miradas, ou 
nas cintas ¿Quién fue 
Pilar Miró? (2011), Elio 
Berhanyer, maestro del 
diseño (2013), Con la 
pata quebrada (2013) e 
Manda huevos (2016).
Ademais, tamén dirixiu o 
documental Moda y cine 
para o Museo del Tra-
je de Madrid, traballou 
cos selos discográficos  
Quartet  Records e  Le-
muria  Music na edición 
de diversos discos de 
música cinematográfica, 
realizou varias colabo-
racións para as publica-
cións do Festival Interna-
cional de Cinema de San 
Sebastián e escribiu ar-
tigos sobre cinema para 
as revistas Exhumed Mo-
vies, Candy Magazine e 

Simply ademais de editar 
os l ibros Varietés (2015), 
con Rafael Doctor, e 
Antoloxía Par ty (2017), 
con Valeria Vegas.
Entre 1995 e 2012 co-
laborou co composi-
tor  Bernardo  Bonezzi 
e desde 1993 realizou 
distintos proxectos xun-
to ao deseñador gráfico 
e fotógrafo Juan  Gatti.
Desde 2013 colabo-
ra con Paco Clavel en 
diversas exposicións 
centradas na músi-
ca popular española.
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ICC SHOW AFTER WORK
TENDENCIAS MUSICAIS

 
Ourense,
Teatro Principal

 
Mércores, 2 maio
serán

ICC Music
 

21.00
22.30

Morgan 
En 2015, Morgan entra 
no estudo La Cabaña 
de Madrid para gravar o 
seu primeiro álbum, Nor-
th, que auto-producen 
e propóñense distribuír 
eles mesmos. O disco 
ve a luz ao ano seguinte, 
e desde entón o grupo 
inicia unha xira promo-
cional coa que percorren 
lugares e festivais como 
a Sala Sol, o Teatro Lara, 
Mad Cool, Sonorama, 
Gigante, Actual…ou o 
Palacio de los Depor-

tes de Madrid. En 2017 
a banda consolídase e 
conseguen coarse nas 
listas de “máis vendidos”. 
A súa frenética actividade 
en vivo non se detén, e 
continúan gañando adep-
tos alí por onde pasan.
En marzo de 2018 sa-
can o seu segundo ál-
bum, AIR, que marca o 
inicio dunha terceira eta-
pa na curta pero intensa 
vida deste grupo, e que 
nos presentarán nesta 
Ourense # ICCWeek18.

Ourense, Teatro Principal - Foto: © Alberte Paz



 
PATRIMONIO RUPESTRE EUROPEO
INVESTIGACIÓN, XESTIÓN E DIFUSIÓN

Esgos,
S. Pedro de Rocas

 
Xoves, 3 maio
mañá

ICC Heritage
 
09.30
14.00

ARQUITECTA E PROFESORA DA UNIVERSIDADE DE FLORENCIA 

Carmela Crescenzi 
É Profesora Asociada no De-
partamento de Arquitectura 
da Universidade de Floren-
cia. Desde 2006 coordina e 
promove conferencias e ex-
posicións internacionais nos 
ámbitos de lectura e análise 
xeométrica da arquitectura an-
tiga e contemporánea, estudo 
arquitectónico ambiental (tradi-
cional e TIC) e sitios arqueolóxi-
cos; con especial atención ao 
coñecemento e a promoción 
do patrimonio cultural e inno-
vacións dixitais. En 2009 foi 
directora do proxecto europeo 
Patrimonio cultural rupestre en 
el área circum-mediterránea. 
Identidad común nueva pers-
pectiva, CRHIMA-cinp (Pro-
grama Cultura - Dirección Xeral 
de Educación e Cultura 2007-
2013). Desde 2010 ata 2012, 
coordinou e foi responsable 
da investigación e a promo-

ción do mesmo proxecto a 
nivel nacional e internacional. 
En 2012 foi responsable do 
proxecto Representación para 
el conocimiento, la preser-
vación y la mejora del hábitat 
rupestre mediterráneo ( PRIN 
2010, Período 2013 – 2015). 
Desde 2013 ata 2016, coor-
dinou o traballo de investiga-
ción  RU e as súas actividades 
nacionais e internacionais.

PROFESOR DE ARQUEOLOXÍA DA UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE MADRID

Jorge López Quiroga 
Doutor en Xeografía e His-
toria (Santiago de Com-
postela) e Historia Medieval 
(París- Sorbona). Desenvol-
ve o seu labor docente e 
investigadora na Universi-
dade Autónoma de Madrid. 
Antigo membro da Casa 
de Velázquez e bolseiro da 
Fundación Alexander von 
Humboldt, foi profesor con-
vidado en diversas univer-
sidades europeas e ameri-
canas, director -entre 2004 
e 2008- da Misión Arqueo-
lógica Española en Conim-
briga (Portugal), e Profesor 
Asociado na Universidade 
Federal de Río de Janei-
ro. Ademais, é membro da 
Sociedade Nacional de An-
ticuarios de Francia. Desde 
2002, unha das súas prin-
cipais liñas de investigación 
céntrase no estudo dos pro-

cesos de transición entre a 
Antigüidade Tardía e a Alta 
Idade Media en Occiden-
te a partir de tres vectores 
explicativos: o poblamento, 
o mundo funerario e a cris-
tianización. Foi, ademais, 
comisario da exposición In 
Tempore Sueborum. O tem-
po dos Suevos na Gallaecia 
(411-585). O primeiro rei-
no medieval de Occidente.

DIRECTOR  DO MUSEO DO TERRITORIO DE PALAGIANELLO, ITALIA

Domenico Caragnano 
Domenico  Caragnano naceu 
na localidade de Palagianello, 
no sur de Italia, en 1962. En 
1988 licenciouse en Letras 
na Universidade de Bari, e 
en 1995 especializouse en 
Arqueoloxía Tardo Antiga e 
Medieval na Universidade de  
Basilicata. É socio do Istituto 
di Storia Patria per la Puglia 
e desenvolveu catalogacións 
para a superintendencia dos 
bens monumentais desta 
rexión. Tamén participou en 
escavacións organizadas pola 
Universidade de Basilicata e a 
Universidade de Salento e na 
escavación de Hierápolis, en 
Turquía, país no que segue a 
traballar en misións científicas 
na área da Capadocia. Ade-
mais, ten realizado numerosas 
colaboracións con universida-
des italianas e estranxeiras. 
Participou en numerosas con-

vencións internacionais sobre 
a vida en covas, en particular 
dentro do proxecto CRHIMA 
- CINP: Cultural Rupestrian 
Heritage the  Circum – Me-
diterranean Area. Ademais, 
publicou numerosos traballos 
sobre o fenómeno rupestre 
en Apulia e noutras rexións 
do Mediterráneo. Actual-
mente é Director do Museo 
do Territorio de Palagianello.

Esgos, Mosteiro de San Pedro de Rocas - @Foto: Alberte Paz



PROFESOR DE HISTORIA DO DEREITO DA UNIVERSIDADE DE BARI

Antonio G. Mastrangelo 
Antonio Giuliano é avogado 
e, desde 2008, profesor na 
Cátedra de Historia do Dere-
ito na Universidade de Bari, 
onde se adica aos estudos 
relacionados coa Alta Idade 
Media. Entre 1984 e 1994 
colaborou en varios proxec-
to relacionados coa crea-
ción de parques naturais. 
Do 1985 a 2002 foi presi-
dente do grupo arqueoló-
xico Espedito  Jacovelli de 
Massafra. En 2007 participa 
na rede INTERREG Caves 
Network. Desde 2003 é 
membro da Società di Sto-
ria Patria per la Puglia, así 
como inspector honorario 
de Massafra para os bens 
arqueolóxicos, pertencente 
á Superintendencia Arqueo-
lóxica de Puglia. De 2010 a 
2012 colaborou no Proxecto 
Comunitario CRHIMA- CINP. 

Publicou varios estudos e 
investigacións históricas 
tanto en volumes misce-
láneos do Grupo Archeo 
como nas coleccións do 
Departamento de Xónico da 
Universidade de Bari. Des-
taca entre os seus traballos 
o volume monográfico A 
condición xurídica da muller 
nas leis lombardas e matri-
moniais na Terra de  Otranto.

DOUTOR EN FÍSICA. PROFESOR NA UNIVERSIDADE DO PIREO, GRECIA.

Theodoros Ganetsos 
Doutor en Física pola 
Universidade de Atenas, 
é profesor no Depar ta-
mento de Enxeñería de 
Automatización na Uni-
versidade de Ciencias 
Apl icadas do Pireo. Ta-
mén exerce como Di-
rector do Laborator io 
de Técnicas non-des-
trut ivas na mesma Uni-
versidade. Foi profesor 
visi tante nas Universida-
des Bogazici (Turquía), 
Praga, Brat islava e Ryad 
(Arabia Saudita) e é 
membro da  Internat ional 
Field  Emission Society 
( IFES) e do Consel lo 
Editor ial do Internat io-
nal  Journal  of  Mate-
r ials  and  Chemistry. Foi 
autor de máis de dous 
centenares de ar t igos 
e relator ios en revistas 

cient í f icas e congresos 
tanto nacionais como 
internacionais, e entre 
as súas l iñas de inves-
t igación destaca o seu 
trabal lo na apl icación 
dos feixes de ións en 
Arqueometr ía, de gran 
ut i l idade para a identi f i-
cación da composición 
química dos materiais 
orgánicos e inorgánicos.

ESPELEÓLOGO, ESCRITOR E PROFESOR.

Alexey Zhalov 
O veterano explora-
dor de covas,  A lexey 
Zha lov,  é profesor  de 
Educación F ís ica e de 
Espeleo lox ía en Bul-
gar ia ,  labor que com-
binou cos cargos de 
Vice-Secretar io Xera l 
da Federac ión Europea 
de  Espeleo lox ía ent re 
o ano 2008 e o 2013, e 
o a pres idencia da Aso-
c iac ión Espeleo lóx ica 
dos Balcáns.  Tamén é 
membro do Comité da 
Sociedade Búlgara de  
Espeleo lox ía e da Co-
mis ión de Formación 
e B ib l iograf ía  da Unión 
Espeleo lóx ica In terna-
c iona l .  Autor  de o i to l i -
bros e máis de t rescen-
tas publ icac ións sobre 
o estudo das covas, 
ten par t ic ipado en ex-

pedic ións espeleo lóx i -
cas en Rus ia,  Grec ia, 
Serb ia,  España, I rán, 
Turqu ía (onde estudiou 
as covas ar t i f ic ia is  ao 
longo do curso do Éu-
f ra tes)  e en Tunes. 
Tamén fo i  d i rector  de 
d iversos proxectos e 
explorac ións en A lba-
n ia,  Cuba, China,  Gre-
c ia,   Vietnam e Kósovo.

Esgos, Mosteiro de San Pedro de Rocas - @Foto: Alberte Paz
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AIE (Asociación de Intérpretes e 
Executantes)
A SUPERVIVENCIA NA XUNGLA DIXITAL 

Ourense,
C.C. M. Valcárcel

 
Xoves, 3 maio
tarde

 ICC Talks
 
17.00
18.30

MÚSICO E COMPOSITOR

Nacho García Vega 
Guitarrista, cantante, 
compositor e icona da 
movida madrileña dos oi-
tenta, liderou o grupo  Na-
cha Pop xunto ao seu pri-
mo Antonio Vega (falecido 
en 2009) e a mediados 
dos noventa emprendeu 
unha carreira en solitario. 
Quinto de seis irmáns, 
Nacho estudou no Liceo 
Francés e graduouse na 
Escola Universitaria de 
Informática da Universida-
de Politécnica de Madrid.
En 1977 formou xunto a 
Carlos Brooking e outros 
compañeiros de colexio 
o seu primeiro grupo de 
rock: Uhu Helicopter, que 
versionaba temas de Led 
Zeppelin, Ramones ou 
Bob Marley, ademais de 
Steely Dan e moitos ou-
tros que foron influencias 
fundamentais para Nacho.
En 1978, xunto ao seu 
primo Antonio Vega e 
Carlos Brooking, crea 
Nacha Pop, un dos gru-
pos bandeira do pop 
español dos anos 80.  A 
banda publicou oito dis-

cos e realizou numerosas 
xiras entre 1980 e 1988.
Nacho escribiu para o 
grupo máis de trinta can-
cións, entre elas temas 
emblemáticos como Grité 
una Noche, número 1 dos 
40 Principales no Nadal 
de 1985, Vístete ou Nadie 
Puede Parar, que marca-
rían as listas de éxitos en 
1987 e 1988. Despedíron-
se nun concerto en Madrid 
tras un baño de multitudes 
en México  DF na sala  
Jácara titulado 80/88.
Agora, 30 anos despois 
do último disco da banda, 
acaba de voltar cun novo 
traballo: Efecto inmediato.

MÚSICO E COMPOSITOR

Luis Mendo 
Luis Mendo é un compo-
sitor, músico e cantan-
te español. Foi coautor 
de populares cancións 
como La Puerta de Alca-
lá, ademais de acompa-
ñar en gravacións e con-
certos a artistas como 
Luis Eduardo Aute, Ana 
Belén, Pablo Guerrero, 
Luis Pastor, Joaquín Sa-
bina ou Vainica Doble. 
Iniciouse como músico au-
todidacta en grupos como 
Malasaña e acompañando 
a cantautores como Rizo 
Sánchez Ferlosio, Hilario 
Camacho ou Elisa Serna. 
En 1970, a través da súa 
amizade con Las Madres 
del Cordero, incorporou-
se ao grupo de teatro 
independente Tábano. 
Veciño activo do madrile-
ño barrio de Vallecas, foi 
alí onde callou con Fuster 
a creación da banda de 
folk rock Suburbano, cuxa 
presentación en público 
tivo lugar o 6 de maio de 
1979, no local do colecti-
vo cultural El Gayo Valleca-
no, continuador de Tába-

no. Como padriños tiveron 
ao produtor discográfico e 
creador do selo Guimbar-
da, Manuel Domínguez, 
e o cantautor portugués 
Fausto. Os seus compa-
ñeiros de aventura foron 
Lorenzo Solano, músico 
de jazz, Rafael Puertas, 
que viña da música clá-
sica, e Michel Lacomba. 
No plano de xestión la-
boral desenvolve unha 
importante labor no SIM 
(Sindicato Independente 
de Músicos) e ademais 
é un dos vicepresiden-
tes da  AIE (Sociedade 
de Artistas Intérpretes ou  
Executantes de España).

ARTISTAS, INTÉRPRETES Y EJECUTANTES

AIE 
AIE é unha ent idade 
que xest iona os de-
re i tos de Propiedade 
Inte lectua l  de ar t is tas, 
in térpretes e execu-
tantes de música.  Está 
rad icada en España e 
ten sedes en Madr id, 
Barce lona e Sev i l la .  É 
unha sociedade colec-
t iva,  so l idar ia e demo-
crát ica,  sen án imo de 
lucro.  O seu ámbi to de 
actuación é España, o 
resto de Europa, Lat i -
noamér ica e o Car ibe, 
Estados Unidos, As ia 
e en todos os pa íses 
e rex ións onde se res-
pectan e apl ican os 
dere i tos de Propiedade 
Inte lectua l  dos ar t is tas. 
Nacida no 1989, ano 
no que é autor izada 
polo Min ister io de Cul-
tura de España, conta 
xa con máis de 23.000 
socios en España e re-
presenta,  a  t ravés da 
base de datos interna-
c ional  de ar t is tas crea-
da por A IE e ás demáis 
ent idades de xest ión,  o 

reper tor io de máis de 
800.000 ar t is tas in tér-
pretes ou executantes, 
aos que fa i  e fect ivos 
os seus dere i tos me-
diante procesos de re-
par t ic ión per iód icos.
O pres idente da Socie-
dade de Ar t is tas A IE é o 
d i rector  de orquestra e 
composi tor  Lu is Cobos, 
quen tamén pres ide a 
Federac ión Ibero Lat i -
noamer icana de Ar t is tas 
In térpretes ou Execu-
tantes F ILAIE,  in tegrada 
pola práct ica tota l idade 
de Sociedades de Ar-
t is tas de Amér ica Lat i -
na,  Por tugal  e España.



PANTOMIMA FULL

R. Bodegas e A. Casado 

Pantomima Ful l é unha 
sucesión de sketches 
de entre cinco e dez mi-
nutos, nos que se pre-
sentan situacións absur-
das levadas a cabo con 
normalidade conectadas 
polas pequenas diferen-
zas que manteñen entre 
eles os seus autores. 
Risas aseguradas neste  
espectáculo de Alber to 
Casado e  Rober Bo-
degas, Pantomima Ful l.
Os nomes de Alber to 
Casado (Madrid, 1983) 
e  Rober Bodegas (Car-
bal lo, 1982) conver té-
ronse nos últ imos tem-
pos nuns referentes da 
comedia online. O que 
comezou como unha se-
rie de vídeos para pro-
mocionar os seus es-
pectáculos na Gran Vía 
madri leña, conver teuse 

nun fenómeno de culto, 
no que miles de per-
soas se tronchan cada 
día. Arquetipos sutís e  
tronchantes en vídeos 
cur tos compar t idos ma-
sivamente en Facebook, 
retratos  burlescos das 
novas t ipoloxías so-
ciais… nada máis, pero 
tampouco nada menos.
As vidas destes dous có-
micos cruzáronse no mí-
t ico programa da Sexta 
Sé Lo Que Hicisteis…, e 
tras unha longa tempada 
de éxitos, continuaron 
coa experiencia de Solo-
comedia, un formato de 
comedia tamén na rede, 
onde seguían acompa-
ñados por Ángel Mar t ín.
Rober e Alber to seguiron 
xuntos trabal lando como 
guionistas na come-
dia de Catro Gym Tony.

HUMORISTA

Juan Ramón Bonet 
Juanra  Bonet é un actor 
nado en Barcelona. Traba-
llou como reporteiro e pre-
sentador en Caiga Quién 
Caiga entre 2005 e 2008. 
E máis tarde fichou por El 
Intermedio. Tamén repre-
sentou o monólogo Anima-
les, de Ricky Gervais por 
toda España. Puido com-
paxinar o espectáculo coa 
presentación do concurso 
de El Terrat Gafapastas en 
La2. Tamén presentou o 
programa de radio El Mun-
do Today na Cadena Ser e 
o concurso diario televisi-
vo de Cuatro Lo Sabe No 

Lo Sabe, desde o verán 
do 2012 ata decembro do 
2013. Actualmente presen-
ta ¡Boom! nas tardes de 
Antena3 de luns a venres.

HUMORISTA

Manuel de Lorenzo 
Manuel de Lorenzo (Ouren-
se, 1981) é escritor e xorna-
lista. No ámbito da prensa 
escrita, traballou como re-
dactor e colaborou con dife-
rentes medios de comunica-
ción, tanto nacionais como 
autonómicos. No ámbito da 
comunicación audiovisual, 
traballou como guionista, 
realizou un programa de ra-
dio na Radio Galega e dirixiu 
un programa de televisión 
para a TVG. Na actualidade 
ten unha sección semanal 
no programa Galicia por 
Diante da Radio Galega e 
escribe para os xornais El 

Español, El Progreso e Dia-
rio de Pontevedra, así como 
para as revistas Jot Down 
Magazine e Jot Down Smart, 
publicada polo diario El País.

Ourense, C.C Marcos Valcárcel 
Foto: © Alberte Paz



 
O HUMOR E A CULTURA
O SENTIDO DA CREATIVIDADE
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MODERNA DE PUEBLO

Raquel Córcoles 
Raquel Córcoles naceu en 
Reus en 1986. Cursou a 
carreira Publicidade, Xor-
nalismo e Comunicación 
Audiovisual na Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona) e 
rematou os seus estudos 
en Madrid, licenciándose 
en Xornalismo na Universi-
dade Rey Juan Carlos. En 
2010 creou o blogue Mo-
derna de Pueblo e despois 
de compaxinalo durante 
tres anos co seu traballo de 
creativa publicitaria, deixou 
esta última ocupación en 
2012 para adicarse a tempo 
completo ao seu proxecto 
persoal, no que dirixe os 
contidos e traballa como 
guionista e ilustradora.
Moderna de Pueblo va-
leulle a Raquel Córcoles 
a bolsa Connecta’ t al cò-
mic, grazas á cal puido 
publicar o seu primeiro li-
bro, Soy de pueblo, que 
fixo coa axuda da deseña-
dora gráfica Marta Raba-
dán (1984, Cocentaina).
Despois de traballar case un 
ano nas revistas El Jueves e 
Cuore, fixo unha pausa para 

escribir o seu primeiro có-
mic en solitario Los capullos 
no regalan flores (2013,  Lu-
men), que vai pola 6ª edición 
con máis de 30.000 exem-
plares vendidos e foi publi-
cado en Francia, Brasil, Por-
tugal, Singapur e Malaisia.
A partir de 2013, incor-
pórase como guionista 
Carlos Carrero (1984, Ma-
drid), con quen publica 
Cooltureta: la novela grá-
fica (2014,  Lumen), que 
vai pola 3ª edición. Raquel 
e Carlos seguen traballan-
do diariamente no contido 
de modernadepueblo.com 
e colaborando en medios 
como Cuore, El País e GQ.
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CREATIVIDADE E SECTOR TIC
UNHA VIAXE CARA Á SOCIEDADE DO COÑECEMENTO

Leiro,
S. Clodio

 
Venres, 4 maio
mañá

ICC ICT
 
10.30
13.30

ENXEÑEIRA E DESEÑADORA GRÁFICA

Cynthia Gálvez 
C y n t h i a  c o m e z o u  a 
s ú a  c a r r e i r a  u n i n -
d o  a s  s ú a s  d ú a s 
p a i x ó n s ,  o  d e s e ñ o  e 
a  t e c n o l o x í a ,  c r e a n d o 
a  s ú a  p r o p i a  f e r r a -
m e n t a  d e  r e a l i d a d e 
a u m e n t a d a  e  i m p u l -
s a n d o  u n  p r o x e c t o 
d e  i n n o v a c i ó n  p a r a 
p e r s o a s  c o n  n e c e -
s i d a d e s  e d u c a t i v a s 
e s p e c i a i s .  C o m o 
r e s p o n s a b l e  d e  I + D 
n u n h a  s t a r t u p ,  d e s -
e n v o l v e u  u n  p r o x e c t o 
m e d i a n t e  r e a l i d a d e 
m i x t a  c o n   H o l o Le n s , 
o b t e n d o  o  p r e m i o 
á  M e l l o r  A p p  E s p a -
ñ o l a  d e  X R  2 0 1 7 .
A c t u a l m e n t e  t r a b a l l a 
c o m o  f r e e l a n c e  p a r a 
d i v e r s a s  e m p r e s a s . 
G ú s t a l l e  c o ñ e c e r  a 

r e a l i d a d e  d a s  p e r -
s o a s ,  p o r  i s o  a  e x p e -
r i e n c i a  d o  c l i e n t e  é 
u n  d o s  á m b i t o s  q u e 
e x p l o r a .  A p o i a  o u t r a s 
i n i c i a t i v a s  p a r a  d a r  v i -
s i b i l i d a d e  á s  m u l l e r e s 
t e c n ó l o g a s  s e n d o  o r -
g a n i z a d o ra  d o  e v e n t o 
Wo m e n  Te c h M a k e r 
Z a r a g oz a  e  d a  c o m u -
n i d a d e  M u l l e r e s  Te c h .

AVOGADA E POLICY MANAGER

Sara Rodríguez 
Licenciada en Dereito e 
Máster en Dereito Pri-
vado pola Universidade 
Complutense de Madrid. 
Desde 2014, cursou os 
estudos de Doutoramen-
to en Dereito Mercantil 
na mesma universida-
de, cunha investigación 
centrada no Dereito da 
Competencia e as Pla-
taformas Dixitais como 
mercados multilaterais. 
Actualmente é manager de 
asuntos públicos e regula-
torios en Adigital -a Aso-
ciación Española da Eco-
nomía Dixital- e en Sharing 
España, o colectivo de 
empresas da economía 
colaborativa, baixo de-
manda e de acceso, que 
nace dentro de Adigital. 
Adicionalmente, é avoga-
da en exercicio, prestando 

asesoría a empresas, star-
tups e emprendedores, 
principalmente do sector 
da economía colabora-
tiva; asesora estratéxica 
de GovUp, un policy lab 
de innovación e profeso-
ra de aspectos legais da 
economía dixital no MBA 
Negocio e Transforma-
ción Dixital da Universida-
de Europea de Valencia.

DIRECTORA DE IMAXIN SOFTWARE

Luz Castro 
A traxectoria de Luz reflicte 
o seu dobre compromiso 
coa visibilización da lingua 
galega e as mulleres no 
eido das novas tecnoloxías. 
Ela mesma, como socia 
directora de Imaxin soft-
ware, unha das empresas 
tecnolóxicas máis vetera-
nas de Galicia, é un exem-
plo de xestión feminina.
Logo de fundar a Platafor-
ma polo Galego na Infor-
mática, no 1994, foi Vice-
presidenta da Mesa pola 
Normalización Lingüística 
entre o 2002-2004. Foi vi-
cepresidenta de EGANET 
(Asociación de empresas 
galegas adicadas a internet 
e ás novas tecnoloxías), 
promotora da Lacon Net-
work, impulsora de Startup 
Galicia e Vogal do Comité 
de Dirección do Cluster TIC. 

No eido da investigación e 
a docencia, formou parte 
da Comisión de I+D+i da 
Unidade de Muller e Ciencia 
da Xunta de Galicia e tamén 
foi membro da Asociación 
de Mulleres Investigadoras 
e Tecnólogas de Galicia. 
Colaborou co equipo de 
investigacións do Laborato-
rio de Redes de Neuronas 
Artificiais e Sistemas Adap-
tativos do Departamento 
de Computación da UDC. 
Actualmente, é formado-
ra no Máster de Marketing 
Dixital da USC e profeso-
ra interina na Facultade de 
Comunicación Audiovisual 
da Universidade da Coruña.
Está especializada no des-
envolvemento de xogos edu-
cativos, produtos multime-
dia e gamificación, e dirixe a 
área de in|gaming de Imaxin.
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ICC KIDS
CULTURA CONTEMPORÁNEA PARA 
NENOS E NENAS

GAMERS E YOUTUBERS

@Chincheto77/@Tonacho 

Este 2018,  ICCKIDS céntrase 
no mundo  gamer e  youtuber.
Deste xeito, contaremos nes-
ta edición coa presenza de 
@Chincheto77 e @Tonacho, 
dous dos youtubers máis 
importantes de España, que 
ofrecerán unha charla sobre 
a influencia positiva que te-
ñen o mundo gamer e youtu-
ber nos rapaces. O encontro 
terá lugar o venres 4 de maio 
a partir das 17:00 h no Cen-
tro Cultural Marcos Valcárcel.
@Chincheto77 e @Tona-
cho comezaron a publicar 
por afección, e por sorpre-
sa atopáronse cunha au-
diencia fiel que os seguía. 
Pronto descubriron que po-
dían converter a súa paixón 
nunha profesión coa que 
gañarse a vida. Agora, cada 
un deles conta con máis 
de 700.000 seguidores en 
YouTube, onde arrasan cos 
seus vídeos sobre Minecraft.
Malia que @Chincheto77 

deixou atrás a adolescen-
cia hai moitos anos, segue 
xogando a videoxogos e 
gozando deles como nos 
seus anos mozos: Mine-
craft,  League of Legends 
e Heroes of the Storm son 
tres dos títulos nos que ocu-
pa o tempo cando senta 
diante do seu computador 
e pulsa o botón de gravar. 
@Tonacho é un xogador ha-
bitual do Minecraft, e os seus 
vídeos contan con máis de 
1.500.000 reproducións. en 
contraposición á televisión.
Estes dous youtubers, ami-
gos entre si, son os artífices 
de Mundo Chiquito, unha 
serie sobre o videoxogo 
Minecraft, que con seis 
tempadas e medio milleiro 
de capítulos emitidos, é a 
miniserie de emisión dixital 
máis longa da historia. Os 
primeiros capítulos xa acu-
mulan ao redor das 300.000 
reproducións cada un.

OBRADOIRO PARA NENOS E NENAS

EMOJINARIUM 
Que significan dous puntos e 
unha paréntese? Un sorriso.
Neste divertido taller im-
partido por María Grande, 
animadora e motiongrapher 
apaixonada da ilustración, 
veremos como expresar 

emocións co menor nú-
mero de trazos posibles. 
Analizaremos os emojis, a 
linguaxe universal das ex-
presións e crearemos os 
nosos propios personaxes.



 Ourense, Liceo - Foto: © Alberte Paz



Ourense,
Liceo

 
Venres, 4 maio
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SECTOR AUDIOVISUAL
DO PAPEL Á PANTALLA: A TRAXEC-
TORIA DUNHA MULLER CREATIVA

DIRECTORA E GUIONISTA DE CINE

Gracia Querejeta 
Gracia é licenciada en Xeogra-
fía e Historia pola Universida-
de Complutense de Madrid. 
En 1987 coescribe e dirixe 
o seu primeiro traballo cine-
matográfico, Tres en la mar-
ca, curtametraxe galardoada 
co premio Teatro Arriaga no 
Festival de Bilbao. Desde 
entón traballou como axu-
dante de montaxe, guionista 
e directora en numerosas 
producións. Ten realizado ata 
hoxe oito longametraxes de 
ficción cinematográficas -Una 
estación de paso (1992), El 
último viaje de Robert Rylands 
(1995), Cuando vuelvas a mi 
lado (1999),  Héctor (2004), 
Siete mesas de billar fran-
cés (2006), 15 años y un día 
(2013), Felices 140 (2015) e 
Ola de crímenes (2017)- e 
capítulos de series, como La 
adolescencia (1990), para a 

serie de TVE El hombre y la 
industria, e El partido del siglo, 
rodado en 1997 para a serie 
DiStefano emitida por Canal 
+. Tamén realizou documen-
tais -El viaje del auga (1990), 
El trabajo de rodar (1993), Pri-
marias (1998)- e producións 
audiovisuais encargadas por 
distintos organismos e insti-
tucións, como ExpoZaragoza 
ou o Ministerio de Igualdade. 
A súa obra foi recoñecida 
con numerosos galardóns 
en festivais como o de San 
Sebastián, Málaga, Valladolid, 
Vitoria, Berlín e Tokio, ademais 
de recibir varios nomeamen-
tos aos Goya e os premios 
de El Mundo e o Círculo de 
Escritores Cintematográficos. 
Tamén obtivo varios premios 
a toda a súa traxectoria, 
nos festivais de cinema de 
Huesca, Alicante e Valencia.

PRESIDENTE DE AGAG

Nico Campos 
Presidente de AGAG, Asocia-
ción Sindical Galega de Guio-
nistas. Ao longo da súa carreira 
profesional, Nico ten realizado 
todo tipo de proxectos como 
curtametraxes, documentais, 
videoclips e algún spot de te-
levisión. Escribiu en series de 
ficción, realizou en directo con-
certos para xente coma Offs-
pring, Bebo Valdés, Prodigy ou 
o Padre Jony. Os seus traballos 
expuxéronse en sitios como o 
CGAC, o MARCO ou o Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. En 
televisión traballou no popular 
formato infantil dos anos 90 Xa-

barín Club e o programa dirixi-
do á poboación xeral Vivir Aquí. 
Actualmente segue traballan-
do en diversos proxectos.
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PREMIO Á EXCELENCIA CREATIVA

Premio MUSA SGAE 
O sostemento das Indus-
trias Culturais e Creativas 
non sería posible sen a 
existencia de entidades 
de xestión de dereitos 
como a SGAE. Con este 
acto, desde ICC Week 
queremos destacar a im-
portancia destes axen-
tes, xunto aos creadores 
e os públicos, como os 
tres vér tices do triángu-
lo da industria cultural. 
Este galardón entréga-
se a persoas cuxa labor 
deixou pegada nunha 
xeración de públicos, 

unha traxectoria que 
serviu de inspiración a 
outros creativos e ani-
mado a novos talentos.

Ourense,
Liceo

 
Venres, 4 maio
tarde

ICC Awards
 
19.30
21.00

 
AUTORES E CREADORES
PREMIOS MUSA SGAE

 Ourense, Liceo - Foto: © Alberte Paz



PRESIDENTE DA SGAE

José M. Fernández Sastrón 
Nado en Madrid, en 
1959, José Miguel F. 
Sastrón é composi-
tor de bandas sonoras 
para cinema, teatro, 
sintonías, series de te-
levisión e especial izado 
en música para publici-
dade. Colaborou coas 
principais axencias pu-
blicitarias españolas e 
mult inacionais, sendo 
galardoado en 1986 co 
Premio á Mellor Banda 
Sonora do Festival In-
ternacional de Cinema 
Publicitario de Cannes. 
En 1995 funda a com-
pañía discográfica Pep’s 
Records, constituíndo a 
continuación a produto-
ra Variedades Musicais, 
a través da cal real iza-
rá distintas producións 
para as máis importan-
tes cadeas de TV, na-
cionais e internacionais.
En 2006 entrou a formar 
par te par te da creación 
da Asociación Nacio-
nal de Autores y Edito-
res Musicales (ANAEM), 
ocupando a Vicepre-
sidencia ata xuño do 
2007, data na que se 
incorpora como par-
te da Xunta Directiva e 
Consello de Dirección 
da SGAE. En 2009 é 
nomeado membro do 
Comité Executivo do 

Consello Internacional 
de Creadores de Música 
(CIAM), órgano executi-
vo de CISAC (Confede-
ración Internacional de 
Sociedades de Autores 
e Compositores). En 
2012 é nomeado Vice-
presidente da SGAE, 
e en abri l do 2016 é 
nomeado Presidente 
da mesma entidade.
Como experto en Dereito 
de Autor e Propiedade 
Intelectual, ten par tici-
pado en diferentes semi-
narios, xornadas, foros 
de debate e cursos uni-
versitarios, entre os que 
cabe destacar Jornadas 
por el Derecho a Seguir 
Creando, I I  Encuentro 
Internacional de Ar tistas, 
ou, en materia docen-
te La Evolución de los 
Derechos de Autor en 
el Mundo Digital da Uni-
versidade Complutense.

AUTOR, COMPOSITOR E GUITARRISTA DE LOS SUAVES 

Yosi Domínguez 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

SGAE 
A historia da SGAE remón-
tase a finais do século  XIX, 
cando o sector musical e 
teatral en España estaba 
formado por tres grupos: os 
donos das salas nas que 
se interpretaban as obras, 
os autores das mesmas 
e os intermediarios entre 
ambos, é dicir, os editores. 
Motivados polo recoñe-
cemento dos Dereitos de 
Autor, tanto nun marco 
nacional (Lei de Propieda-
de Intelectual española de 
1879) como internacional 
(Convenio de  Berna 1886), 
arraiga nos autores a idea 
da independencia e o aso-
ciacionismo para unha me-
llor protección dos seus 
dereitos. O 16 de xuño de 
1899 fundan a Sociedad de 
Autores Españoles ( SAE).
En 1932 Federico Rome-
ro propón a disolución 
da  SAE e a creación de 
SGAE: Sociedad Gene-

ral de Autores de España, 
cuxo primeiro presiden-
te foi Eduardo Marquina.
Actualmente, a sociedade re-
presenta a máis de 100.000 
socios e xestiona un reper-
torio de máis de cinco mi-
llóns de obras rexistradas. 
Para ser socio da entidade 
hai que ter obra explotada 
publicamente en calquera 
medio. Entre os seus socios 
hai músicos, compositores, 
autores dramáticos, letristas,  
arranxadores, guionistas de 
cinema, televisión e radio, 
autores de bandas sonoras, 
directores cinematográficos, 
realizadores audiovisuais, 
etc. Ademais, a sociedade 
ten acordos de reciprocida-
de con outras entidades si-
milares establecidas no resto 
do mundo, polos cales es-
tas explotan o repertorio da 
SGAE nos seus territorios a 
cambio de que a sociedade 
xestione os seus en España.

Yos i  naceu,  co nome 
de José Manue l  Do-
mínguez Á lvarez,  en 
Ourense,  en 1948.  En 
1979 fo i  cofundador 
da banda de rock Los 
Suaves,  xunto aos seus 
i rmáns Char l i  e  Xab ier, 
ba ix is ta  e bater ía  do 
grupo respect ivamente.
Yos i  non é tan só un 
veterano voca l is ta ,  un 
consagrado gu i ta r r is ta 
e un rocke i ro indoma-
b le:  é tamén un dos 
mel lo res le t r is tas de 
España,  o que l le  va-
leu o sobrenome de “O 
Poeta”  co que o coñe-
cen moi tos dos seus 
segu idores.  E é que 
as súas compos ic ións 
están impregnadas de 
temas un iversa is  como 
o amor,  a  perda,  o d ía 
a d ía ,  a  mor te,  a  no i te , 
as mul le res e o sabor 
da der ro ta,  sempre cun 

ton de inext ingu ib le 
melanco l ía .  Co tem-
po,  as súas le t ras re-
f ináronse a índa máis 
e a lcanzaron un maior 
ca lado,  enchéndose 
de recursos l i te ra r ios 
e a fondando en cues-
t ións ex is tenc ia is .  Este 
ton máis escuro e in t i -
mis ta p lásmase en d is-
cos coma Si  Yo Fuera 
D ios  ou El  Jard ín de 
las De l ic ias .  Ademais 
da le t ra ,  tamén creou a 
mús ica de case todas 
as canc ións da banda.
Agora,  no ano das súas 
70 pr imaveras,  a índa 
se mantén nos esce-
nar ios e res ís tese a 
apagar  a súa máqui-
na de crear.  Insp i rou 
a xerac ións ente i ras 
de fans,  e logrou con-
ver terse naqu i lo  ao 
que moi tos rocke i ros 
asp i ran:  lenda v iva.

Yosi cantando en la playa de Riazor en 2011 
Foto: Jorge Madriñán, 2011 - CC BY-SA 3.0

Palacio Longoria (Madrid), sede de la SGAE 
Foto: Luis García, 2006 - CC BY-SA 3.0 
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ICC SHOW AFTER WORK
GRANDES NOMES DA NOSA MÚSICA

Ourense,
Teatro Principal

 
Venres, 4 maio
serán

ICC Music21.00
23.00

Mikel Erentxun 
Este vasco nado en Venezuela 
e forxado nas filas de Duncan 
Dhu -grupo do que foi cofun-
dador en 1984- é unha das 
voces máis finamente tempe-
radas e veteranas do rock es-
pañol. Comezou a súa aventu-
ra en solitario en 1992, e desde 
entón nos ten regalado seis 
álbums, ademais de realizar 
covers para nomes da talla de 
The Smiths ou Morrisey e de 
colaborar con grandes da es-
cena internacional como Mark 
Gardener ou Robert Quine. 
En maio de 2017, Mikel pu-
blicou o seu último traballo en 
solitario ata a data: El hombre 
sin sombra, o produto dun ar-
tista maduro e coñecedor dos 
seus propios rexistros. Seguin-
do a mellor tradición do pop-
rock, a voz do vasco, acompa-
ñada da de Maika Makovski, 
chéganos envolta nunha ins-
trumentación acústica con 
guitarras, vento e cordas. Este 
disco, minimalista e sinxelo, fi-
nalista nos Grammy Latinos de 
2017 na categoría de mellor ál-
bum de pop/rock, ratifica unha 
vez máis porqué este artista 
ocupa un lugar dourado na 
historia do pop rock español.



 
XESTIÓN CULTURAL
XESTIÓN DE PÚBLICOS

Amoeiro,
Casa de O. Pedrayo

 
Sábado, 5 maio
mañá

ICC Talks
 
11.00
12.00

DEPTO. SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA DO M.N.C.A.REINA SOFÍA

Carlota Álvarez Bassó 
Desde hai máis de 25 
anos ocupou cargos de 
dirección en diferentes 
institucións culturais espa-
ñolas. Na última década 
foi Directora Xeral de Pla-
neamento e Avaliación do 
Concello de Madrid, onde 
redactou o PECAM  2013-
2020 (Plan Estratéxico de 
Cultura do Concello de 
Madrid). Desde xaneiro do 
2013 ata xaneiro do 2018 
foi directora do Centro de 
Creación Contemporá-
neo Matadero-Madrid, e 
actualmente traballa na 

Subdirección Artística do 
Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, onde 
leva Proyectos Especiales.

XORNALISTA E PRESENTADORA

Marta Gómez 
Marta Gómez é licenciada 
en Xornalismo, Publici-
dade e Relacións Pú-
blicas con másters de 
especialización en Do-
cumentais Cinematográ-
ficos e Redes Sociais. 
Traballa en medios de 
comunicación públicos e 
privados dende 1998, es-
pecializándose na última 
década en programas cul-
turais. Actualmente leva a 
sección musical dos pro-
gramas Zigzag e Eirado 
na TVG, dous espazos 
que queren dar visibilida-
de a grupos galegos tanto 
emerxentes como consa-

grados, e dende onde se 
lle da cobertura a moitos 
dos eventos relacionados 
coa música que teñen lu-
gar tanto en Galicia como 
no Norte de Portugal. 
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ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTIÓN CULTURAL

AGPXC 
A Asociación Galega de 
Profesionais da Xestión 
Cultural (AGPXC) nace 
en maio de 2008 como 
un espazo de encontro e 
reflexión así como unha 
plataforma de represen-
tación profesional. Na 
actualidade, forma parte 
da Asociación unha re-
presentación ampla e plu-
ral, tanto do eido público 
como do privado. Entre 
os seus obxectivos des-
tacan a representación 
e defensa dos intereses 
dos técnicos e xestores 
culturais da nosa comu-
nidade, a facilitación aos 
socios de servizos de 
asesoría técnica e xurídi-
ca, a promoción da me-
llora das condicións para 
desenvolver a actividade 
dos xestores culturais, 
o reforzamento da figu-
ra do xestor cultural e a 

promoción do debate e 
o intercambio de expe-
riencias en torno a temas 
relacionados co sector. 
A AGPXC prestouse a 
celebrar a súa xuntan-
za mensual nun acto de 
portas abertas para to-
dos os asistentes á ICC 
Week, coa fin de achegar 
ao público as cuestións 
máis candentes da ac-
tualidade desta profesión 
na nosa comunidade.

Premios Rodolfo Prada 
No marco da ICC Week 
terá lugar  a ent rega do 
premio Rodol fo Prada, 
un ga lardón d i r ix ido a 
profes iona is da xest ión 
cu l tura l .  Trátase dunha 
in ic ia t iva convocada 
pola Deputac ión de Ou-
rense en co laborac ión 
coa Asociac ión Galega 

de Profes iona is da Xes-
t ión Cul tura l .  O premio 
é unha homenaxe ao 
ga leguis ta Rodol fo Pra-
da,  nac ido en Os Pea-
res e emigrado a Ar-
xent ina,  onde fo i  o gran 
va ledor de Caste lao e 
un re ferente para toda 
a comunidade ga lega.

 
XESTIÓN CULTURAL
PREMIOS RODOLFO PRADA Á XESTIÓN CULTURAL

Amoeiro,
Casa de O. Pedrayo

 
Sábado, 5 maio
mañá

ICC Awards
 
12.00
13.00

 Amoeiro, Casa de Otero Pedrayo - Foto: © Alberte Paz
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ICC SHOW DE LUXE
PANTOMIMA FULL

 

Ourense,
Teatro Principal

 
Sábado, 5 maio
serán

ICC Comedy20.00
21.00



 
ICC SHOW VERMÚ
TENDENCIAS MUSICAIS

Ourense,
Xardíns P. Feijóo

 
Sábado, 5 maio
mañá

ICC Music 12.00
16.00

Esposa 

Mar Catarina (sintetiza-
dor), Cibrán Tenreiro (voz 
e batería), María Villama-
rín (voz e sintetizador) e 
Xacobe González (voz e 
guitarra), son os integran-
tes desta banda compos-
telá que se caracteriza 
por un son situado nalgún 
punto entre o brit-pop e o 
garage minimalista. Este 
é o particular estilo co 
que visten unhas letras, 
escritas en galego, que 
destilan emotividade e 
profundidade reflexiva. 
As súas cancións fa-
lan de personaxes con 

identidades en conflito e 
dúbidas existenciais do 
século XXI, nas que ás 
veces se mestura o pla-
no real e o vir tual, e que 
se fan eco de problemá-
ticas que son a marca 
da súa xeración: o paro, 
a precariedade, a emi-
gración, a dependencia 
económica ou a falta de 
apoios firmes nos que 
basear a súa identidade. 
A súa posta en escena, 
alegre e natural, pode 
facernos baixar a garda 
ante as tensións que la-
texan nos seus temas. 

Bifannah 

Bifannah son o resultado 
de mesturar a cadencia do 
moody garage dos 60 e a  
tropicalia lisérxica do sécu-
lo XXI. A banda, formada en 
Vigo no outono de 2015 por 
Guille, Antía, Antón e Pa-
blo, aséntase actualmente 
entre Londres e Madrid.
Cun EP autoproducido 
como carta de presenta-
ción, Bifannah entrou a 
formar parte de The John 
Colby Sect a principios de 
2016. Ao longo dese ano 
puidemos velos no primeiro 
Barcelona Psych Nights, en 
León Es-Reacción, abrindo 

para Allah-Las en Madrid 
ou tocando xunto a Mys-
tic Braves en Lisboa. En 
febreiro de 2017 gravaron 
o seu primeiro LP, Mare-
sia, de novo en  Terrafor-
ma Studios. Este traballo, 
mesturado por Jasper 
Geluk en Tone Boutique, 
estudo no que traballa-
ron músicos como Jacco  
Garder ou Wild  Honey, 
proporcionou unha nova 
dimensión á banda, unha 
evolución do seu son. Ao 
longo deste 2018, a ban-
da levará o seu tropica-
lismo atlántico a EEUU.
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Rufus T. Firefly 
Esta banda, liderada por 
Víctor Cabezuelo e Julia 
Martín-Maestro, é xa, a pe-
sar da mocidade dos seus 
compoñentes, considerada 
de culto dentro do panora-
ma independente do noso 
país. Cunha irresistible 
enerxía e un son profun-
damente sofisticado, foxen 
do evidente e constrúen en 
cada produción e en cada 
directo un ambiente de 
maxia e rock con tenden-
cias cara a unha  psicodelia  
pulcra e altamente  adictiva.

Na Ourense # ICCWeek 
presentarán o seu último 
traballo, Magnolia, un ale-
gato en defensa da arte, 
do amor e da natureza en 
forma de 10 cancións. Un 
disco arriscado e ambicio-
so, marcado en todo mo-
mento pola obsesión da 
banda por perfeccionar o 
seu son e a profundidade 
das súas texturas, sempre 
á marxe das modas e cun 
mesmo obxectivo na cabe-
za: crear unha obra única, 
o máis fermosa posible.

Silvia Superestar 

Silv ia Superstar i r rom-
peu na escena musical 
española a mediados 
dos 90 capitaneando 
o grupo The Ki l ler Bar-
bies. Daqui lo quedaron 
6 discos or ix inais, mi-
l le iros de concer tos por 
toda a península ibér ica 
e var ias xiras mundiais 
que l les levaron ata Xa-
pón e EE.UU, facendo 
parada con actuacións 
xunto a  Iggy Pop e 
The Misf ists entre ou-

tros ar t istas mít icos.
Ademais de compoñer, 
cantar e actuar, Si lv ia 
ten unha ampla expe-
r iencia tras os pratos e 
as súas sesións cheas 
de soul, rock’ n’ rol l , 
sur f, pop e rock son 
lendarias. Na actual i-
dade é Dj residente do 
seu bar El Fabuloso en 
Madrid e pica en innu-
merables salas e fes-
tas ao longo e ancho 
de España e Por tugal.

Foto: ©Dominik Valvo
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ICC GAMERS
LAN Party & Torneos de ICC TECHNIUM R ENCOUNTER & ICC eSPORTS

Ourense,
C. da Universidade

 
Xov. 3, Ven.4, Sáb.5 
e Dom. 6 de maio

ICC GAMERS
 

 
18.00 (Xoves)
23.59 (Domingo)

ICC GAMERS 
ICC Gamers, –O punto de 
encontro dos amantes dos 
videoxogos na provincia de 
Ourense– é froito da cola-
boración entre a Deputación 
de Ourense, a Universida-
de de Vigo, R, Euskaltel, a 
ASEII, a Federación Gale-
ga de Automobilismo, Xo-
gón Videoxogos e Mahou.
Con esta iniciativa, búsca-

se afastar ao público da 
fenda dixital e posicionar 
á comunidade preto dun 
mercado que evolucio-
na a un ritmo vertixinoso.
ICC Gamers inclúe 
dúas actividades: 

 ICC Technium R Encoun-
ter, que comezará o día 3 
de maio ás 18.00 horas e 
rematará o día 6 de maio 
a mesma hora, no Pavillón 
Universitario de Ourense.
A Lan Party, que contará 
con seis grandes torneos: 
FIFA 18, GT Sport, Lea-
gue Of Legends, Coun-
ter Strike Global Offensi-

ve, Hearthstone e Super 
Smash Bros Brawl, que 
se celebrarán ao longo da 
party. Haberá 4.000 eu-
ros en premios en torneos 
ou en outras actividades 
lúdicas dentro da party.

ICC eSports 
IEste apartado de xogos 
completarase coa ICC 
eSports que tamén se ce-
lebrará no Pavillón Univer-
sitario de Ourense, o día 5 
de maio ás 10:00 horas ata 
o día 6 de maio ás 15:00 
horas. Dentro desta cele-
bración os torneos que se 
disputarán serán: FIFA 18, 
Clash Royale, e GT Sports. 
ICC e- sports, unha activi-
dade centrada nunha nova 
maneira de entender o 
deporte. Este tipo de com-
peticións profesionais de 
videoxogos conta cunha in-
dustria totalmente profesio-
nalizada en países como Es-
tados Unidos, Corea do Sur, 
Alemaña, Francia ou Suecia. 
O torneo de Clash Royale 
dividirase en dúas modali-
dades: unha delas será, o 
torneo Profesional invitacio-
nal por equipos no que se 

darán cita os mellores clubs 
a nivel nacional como Va-
lencia CF Esports, Giants, 
Movistar Riders, Teamque-
so, Artic Gaming ou Team 
Heretics, e no que se repar-
tirán máis de 4.000 euros 
en premios. O torneo de 
FIFA 18, no que participarán 
128 persoas, ten un cus-
te de entrada de 5 euros 
e os premios serán para o 
primeiro clasificado unha 
PlayStation 4, para o se-
gundo clasificado un mando 
de PlayStation 4, e para o 
terceiro clasificado unha tar-
xeta PSN de 20 euros. No 
torneo de GT Sports pode-
rán participar 32 persoas, 
e os premios deste torneo 
serán un Thrustmaster T-GT 
para o primeiro, unha tarxeta 
PSN de 50 euros para o se-
gundo, e unha tarxeta PSN 
de 20 euros para o terceiro.

ICC Ga    ers
 I C C  T e c h n i u m  R  E n c o u n t e r  &  I C C  e S p o r t s  2 0 1 8  

P U N T O  D E  E N C O N T R O  D A  C O M U N I D A D E  G A M E R  E N  O U R E N S E  b y  O I C C W
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FIFA 18
TORNEO LAN PARTY
Venres 4 I 18:00 a 22:00

Prazas: 64, clasifícanse para o 
ICC eSPORTS os 16 mellores. 
Inscricións: Preinscrición en 
páxina web o mesmo día do 
torneo(custo: gratuíto para parti-
cipantes  LAN)
Sorteo: 17:30 a 18:00

TORNEO ICC eSports
Sábado 5 I 11:00 a 20:00

Domingo 6 I 12:00 a 16:00
64 prazas, 48 para inscricións e 16 
exclusivas para LAN Party
Inscricións ao torneo presenciais: 
10:00 a 10:30 (custo: 5 €)
Sorteo: Sábado de 10:30 a 11:00

PREMIOS (*)
1º Clasificado: PS4 slim
2º Clasificado: Mando PS4
3º Clasificado: Tarjeta PSN 20 €

REGRAS (**)
Plataforma: Xogarase na plataforma 
PS4
Mandos: É altamente recomendable 
que cada xogador traia mando coa 
batería cargada, só permitirase o uso 
do mando oficial de PS4. 
Esquema de eliminatorias: Formaranse 
16 grupos de 4 xogadores, e pasa-
rán os dous primeiros de cada un, 
isto realizarase o sábado día 5. O do-
mingo día 6, cos 32 xogadores clasi-
ficados, crearase un cadro de elimi-

natorias directas, que se xogarán a 
partido único a 6 minutos (o mesmo 
para o 3º e 4º posto). De haber un nú-
mero inferior a 64 participantes, mo-
dificarase o esquema de forma que 
quede o máis semellante posible ao 
modelo orixinal.
Equipos seleccionables: Clubes
Tempo de partido: 10 minutos (5 por 
parte) en fase grupos, 12 minutos (6 
por parte) nas fases eliminatorias.
Tipo de cámara: Predeterminada.
Lesións, mans e cansazo: Xogarase 
sen lesións, mans e cansazo acu-
mulado
Velocidade de xogo: Normal
Climatoloxía: Despexado
Interrupcións do xogo: Máximo 3 
cambios por equipo, e 3 pausas 
por partido para modificar estra-
texia (Só poderase interromper o 
xogo cando o balón non estea en 
xogo).
Desempate: En caso de empate a 
puntos nun grupo entre 2 ou máis 
equipos determinarase o desem-
pate do seguinte modo:

I - Quedará nunha posición su-
perior o equipo que teña mellor 
diferenza de goles totais (goles a 
favor menos goles en contra).
II - Se os equipos empatan a di-
ferenza de goles, tomarase como 
referencia para  desempatar os 
goles a favor (o que máis anote 
subirá unha posición).
III - De persistir o empate, toma-
rase como resultado definitivo o 
da fase de grupos entre os equi-
pos implicados.
IV - Se aínda así empátase, re-
solverase o conflito mediante un 
partido a 4 minutos con prorroga 
(clásica) e penaltis se fosen nece-
sarios.

GT SPORT
TORNEO LAN PARTY
Venres 4 I 18:00 a 20:30

Prazas: IIimitadas clasifícanse 
para o ICC eSPORTS os 8 me-
llores. 
Inscricións: Preinscrición en páxi-
na web o mesmo día do torneo 
(custo: gratuíto para participan-
tes  LAN)
Sorteo: 17:30 a 1:00

TORNEO ICC eSports
Sábado 5 I 11:00 a 22:00

Domingo 6 I 12:00 a 16:00
32 prazas, 24 para inscricións e 8 
exclusivas para LAN Party
Inscricións: Preinscricións a tra-
vés de ticketea. Inscricións pre-
senciais de 10:30 a 11:00 (custo: 
10 €)
Sorteo: Sábado de 10:30 a 11:00

PREMIOS (*)
1º Clasificado: Thrustmaster T-GT
2º Clasificado: Tarjeta PSN 50 €
3º Clasificado: Tarjeta PSN 20 €

REGRAS (**)
Esquema de eliminatorias: O día da LAN 
Party, o venres 4, a clasificación para 
o torneo de ICC eSPORT disputara-
se a volta rápida e cada participante 
terá a oportunidade de subirse a un 
simulador e marcar a súa mellor volta 
nun total de 5 voltas, un xogador po-
derá probar a mellorar o seu tempo 
tantas veces como desexe durante o 

tempo establecido pola organización 
para iso.
O sábado 5 e o domingo 6, o forma-
to de torneo será  winners / losers, o 
que implica que un xogador ten ata 
dúas carreiras para seguir avanzando 
ata o final, pasando os 2 gañadores 
de cada manga ás seguintes roldas. 

League of Legends
TORNEO LAN PARTY
Venres 4 I 18:00 a 20:30

Prazas: 32
Inscricións: Preinscrición en páxi-
na web o mesmo día do torneo 
antes das 18:00
Sorteo: 19:00 a 19:30

TORNEO ICC eSports
Sábado 5 I 13:00 a 02:00

Domingo 6 I (***)
Duración: 1 hora

Counter Strike G.O.
TORNEO LAN PARTY
Venres 4 I 22:00 a 23:30

Prazas: 32
Inscricións: Preinscrición en páxi-
na web o mesmo día do torneo 
antes das 18:00
Sorteo: 19:00 a 19:30

TORNEO ICC eSports
Sábado 5 I 13:00 a 02:00

Domingo 6 I (***)

Duración: 90 minutos

Hearthstone
TORNEO LAN PARTY
Venres 4 I 22:00 a 23:30

Prazas: 64
Inscricións: Preinscrición en páxi-
na web o mesmo día do torneo 
antes das 18:00
Sorteo: 19:00 a 19:30

TORNEO ICC eSports
Sábado 5 I 13:00 a 02:00

Domingo 6 I (***)
Duración: 1 hora

Super Smash B.B.
TORNEO LAN PARTY
Venres 4 I 22:00 a 23:30

Prazas: 32 (ou 64 se hai consolas)
Inscricións: Preinscrición en páxi-
na web o mesmo día do torneo 
antes das 18:00
Sorteo: 19:00 a 19:30

TORNEO ICC eSports
Sábado 5 I 13:00 a 02:00

Domingo 6 I (***)          
           
 cSports 

  by OICCW

®
ICC GAMERS · PUNTO DE ENCONTRO DA COMUNIDADE GAMER

+-ICC 



(*) Premios garantidos independentemente da asistencia.
(**) Calquera destas regras é modificable ata a data do torneo. “Como sempre, lembrade que os árbitros están aí para axudar, e as súas decisións son absolutas.”
A organización resérvase o dereito para modificar ao seu criterio o regulamento, así como dispoñer axustes e correccións durante o torneo para solucionar calquera incidencia.
(***) Consultar horarios na web technium.es
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 mércores 2
Ourense I C.C. Marcos Valcárcel

INAUGURACIÓN
Mundos deseñados

Apertura e presentación:
Manuel Baltar Pte. Depu-
tación Ourense
Arte nas portadas
Bárbara Ouka Leele Fotógrafa 
e Deseñadora
Paco Clavel Artista, axitador 
cultural
Juan Sánchez Documental-
ista, comisario cultural
A cultura do deseño
María Grande Ilustradora, 
deseñadora gráfica e motion 
grapher
Javier Mariscal Deseñador 
Gráfico 

WINE BREAK REBOREDA
Ourense I Teatro Principal

ICC SHOW AFTER WORK
Morgan

18.15

xoves 3
Esgos I San Pedro de Rocas 

PATRIM. RUPESTRE EUROPEO (*)
Investigación, xestión e difusión 

Apertura e presentación:
Manuel Baltar Pte. Depu-
tación Ourense
Coordina: 
Jorge López Quiroga Universi-
dad Autónoma de Madrid
Carmela Crescenzi Universi-
dade de Florencia

 v. programa ARTE RUPESTRE a 
dereita deste cadroT

Ourense I C.C. Marcos Valcárcel

AIE (Asoc. Intérpretes y Ejecu-
tantes) 
A supervivencia na xungla dixital 

Nacho García Vega Músico e 
compositor
Luis Mendo Músico e com-
positor

Ourense I C.C. Marcos Valcárcel
O HUMOR E A CULTURA
O sentido da creatividade

Rober Bodegas Humorista 
(Pantomima Full)
Alberto Casado Humorista 
(Pantomima Full)
Raquel Córcoles Humorista, 
blogueira e ilustradora 
(Moderna de Pueblo)
Juan Ramón Bonet Humorista 
e xornalista
Modera: Manuel de Lorenzo 
xornalista

Ourense I Campus Universidade
ICC GAMERS

venres 4
Leiro I San Clodio 

CREATIVIDADE E SECTOR TIC
Viaxe á sociedade do coñecemento

Gamificación e software galego
Luz Castro Dir. Imaxin 
AV. VR. MR: Alén da tecnoloxía
Cynthia Gálvez Enxeñeira e 
deseñadora gráfica
A Economía Colaborativa
Sara Rodríguez Manager de 
Asuntos Públicos, RRII e S 
Xeral de Sharing España

WINE BREAK EVEGA
Ourense I C.C. Marcos Valcárcel

INSTALACIÓN ICC KIDS
Xogas ou traballas? 
@Chincheto77 Youtuber
@Tonacho Youtuber
Presenta: Cristina Blanco ICC 
Kids

Ourense I Liceo
SECTOR AUDIOVISUAL
A traxectoria dunha muller creativa

Gracia Querejeta Directora e 
guionista de cine
Nico Campos Pte. AGAG

AUTORES E CREADORES
J. M. Sastrón Pte. SGAE
Yosi Domínguez Los Suaves

WINE BREAK LICEO
Ourense I Teatro Principal

IICC SHOW AFTER WORK
Mikel Erentxun

Ourense I Campus Universidade
ICC GAMERS

sábado 5
Amoeiro I Casa de Otero Pedrayo
XESTIÓN CULTURAL
Axentes e referentes

Xestión de públicos: non quero 
que veñan, quero que volvan
Carlota Álvarez Bassó M.N. 
Centro de Arte Reina Sofía 
Presenta: Marta Gómez xorna-
lista e presentadora
Premios Rodolfo Prada á 
Xestión Cultural
AGPXC (Asociación Galega 
de Profesionais da Xestión 
Cultural)
Manuel Baltar Pte. Depu-
tación Ourense

WINE BREAK REBOREDA
Ourense I Xardíns P. Feijoo

INSTALACIÓN ICC KIDS
Obradoiro EMOJINARIUM 
onde os nenos e nenas 
poderán aprender a expre-
sar emocións co mínimo 
número de trazos. Con
María Grande animadora e 
motion grapher

ICC SHOW VERMÚ
Tendencias musicais

Esposa
Bifannah
Rufus T. Firefly
Silvia Superstar Dj 

Ourense I Teatro Principal
ICC SHOW DE LUXE

Pantomima Full

Ourense I Campus Universidade
ICC GAMERS

domingo 6
Ourense I Campus Universidade

ICC GAMERS
9.30 a 14.00 
* v. programa ICC GAMERS 

 xoves 3 (ampliación)

(*) PATRIMONIO RUPESTRE
EUROPEO
investigación, xestión e difusión

Itinerario polo patrimonio 
rupestre mediterráneo
Carmela Crescenzi Universi-
dade de Florencia
A pintura nas igrexas rupes-
tres de Puglia e Basilicata
Domenico Caragnano Dir. 
Museo Palagianello
A propiedade na área rupestre 
de Gravine (Taranto)
Antonio G. Mastrangelo Arche-
ogruppo Jacovelli
A aplicación das novas tecno-
loxías en San Pedro Rocas
Jorge López Quiroga Universi-
dad Autónoma de Madrid
Análises físico-químicos non 
destrutivos das pinturas e 
frescos
Theodoros Ganetsos Universi-
dade do Pireo, Atenas
Vivendas medievais escavadas 
na rocha en Bulgaria
Alexey Zhalov Pte. da Unión 
Espeleolóxica dos Balcáns
Debate e clausura

Inscríbete en: 
www.ourenseiccweek.com

Autobuses a Esgos, Leiro 
e Amoeiro gratuítos dende 
Parque San Lázaro:
xoves: saída 8:30 / volta: 15:30
venres: saída 9:00 / volta: 14:00
sábado: saída 10:15 / volta: 
14:00
Reserva a túa praza antes do 24 
de abril: 
Viaxes Piña  
988 242 819 
patricia@viajespina.com 
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