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BENVID@S Á
OURENSE ICC WEEK 2022

QUE É A ICC WEEK
PUNTO DE ENCONTRO DA COMUNIDADE CREATIVA
Desde 2015, ICC Week (a Semana das Industrias Culturais e Creativas
en Ourense), é un acontecemento transversal na cultura e industria
creativa: o labor principalmente é pór en valor sectores como
o Audiovisual, (Cinema e TV), a industria Musical, Radio, Novas
Tendencias Tecnolóxicas, Apps, Videoxogos e outros sectores nos
que a creatividade é un activo e núcleo principal. Speedmeetings,
relatorios, charlas, entrevistas e showcases vertebran un programa
repleto de actividades que pon en valor a actividade económica dun
sector clave na Europado século XXI. Un punto de encontro para
emprendedores e axentes creativos que converte a provincia de
Ourense no marco perfecto para o coworking, a potencianción de
negocios e a apertura de novas actividades. Ourense ICC Week 2022
celebrarase na cidade das burgas entre os días 22 e o 29 de abril.

Foto: Alberto Paz

PRESENTACIÓN
J. M. BALTAR

Foto: Fundación Estanislao Reverter (estanislaoreverter.com)

BENVID@S Á OURENSE ICC WEEK VIII EDICIÓN!
Tras dos años en que la pandemia de COVID impuso limitaciones
extraordinarias -que nos han obligado a reinventarnos e incorporar al
evento esa parte de las Industrias Culturales que es el streaming en
vídeo- la Ourense ICC Week alcanza su octava edición con un programa
más completo que nunca, uniendo en una misma edición la celebración
de iconos del pop como los Beatles con la presentación de una joya del
diseño de automoción como es el coche Alpinche, sin descuidar temas
habituales en este encuentro ya veterano: industria discográfica,
diseño gráfico, gestión cultural, tecnologías de la información y la
comunicación, gastronomía, sector editorial… Una vez más, nuestro
objetivo es convertir a Ourense durante una semana en un lugar de
encuentro y debate para todas las personas interesadas en conocer

la actualidad tecnológica y cultural y las múltiples formas en que se
conjuga el arte con la innovación; sin olvidar el entretenimiento y los
eSports, que este año, además de los habituales torneos abiertos, traen
a nuestra provincia un torneo invitacional con algunas de las figuras
más destacadas de la competición digital en el panorama nacional e
internacional.
Como siempre, las mentes inquietas, los creativos incansables, las almas
curiosas… y todas aquellas personas que sienten el hormigueo constante
de la curiosidad por las últimas tendencias de este mundo cambiante,
están invitadas a reunirse con nosotros para disfrutar de la deliciosa
primavera ourensana y participar en un nuevo viaje multiplataforma.

Temos atravesado tempos difíciles, marcados por eventos que
antes só criamos posibles na ciencia ficción. Afixémonos a imaxinar
futuros distópicos e sombríos e, con todo, aprendemos que as crises
son tamén momentos en que se acelera a creatividade, a innovación
e o enxeño humano. A pandemia xa supuxo un incentivo para
profundar na transformación dixital e a conectividade. Fenómenos
como o teletraballo e a procura dun novo turismo de espazos abertos
e naturais que sexa sostible desde o punto de vista económico e
ambiental, unido á nova conexión de Ourense coa capital de España
a través do AVE, sitúan á nosa provincia nunha situación privilexiada
para converterse nun lugar non só de descanso vacacional e de
goce da súa oferta gastronómica, a súa milenaria cultura e a súa
calidade de vida (que converte aos ourensáns nunha das poboacións
máis lonxevas de Europa), senón nunha terra fértil para o inicio de
proxectos profesionais relacionados coas novas tecnoloxías e as
industrias culturais.
Nestes oito anos de celebración da ICC Week, Ourense avanzou
na súa integración nesa rede neuronal global que é a cultura
contemporánea. Convidamos a grandes creadores, autores e
pensadores, e non só aprendemos deles, senón que lles mostramos
o valor do patrimonio material e inmaterial que atesoura a nosa
provincia. Pero ademais, este encontro permite aumentar ese valor
intanxible que é a Marca Ourense, con todos os produtos, servizos e
creacións culturais enraizados no seu territorio.

INDUSTRIA DISCOGRÁFICA
“ALPINCHE”
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SÁBADO 23
DE ABRIL

12.00H - PRESENTACIÓN DO LIBRO “RÁFAGAS”
12.30H - MESA REDONDA ”HOMBRES G: DO CUMIO DA INDUSTRIA DISCOGRÁFICA A ICONO POP”

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)
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PACO MARTÍN

CHARLIE SÁNCHEZ

PACO TRINIDAD

DIRECTOR ARTÍSTICO

PRODUTOR FONOGRÁFICO

PRODUTOR DISCOGRÁFICO

Paco Martín fundou a sala de
concertos Rock-Ola, montou
tres compañías independentes
(MR, Producciones Twins e
Discos Pasión) e foi director
artístico das multinacionais
RCA, Sony e Universal. É
un dos profesionais que
máis éxitos discográficos
cultivou na historia da música
española, por iso segue sendo
considerado o mellor A & R
(Artists and Repertoire) na
industria discográfica, toda unha institución.

Teclista do quinteto madrileño Alphaville e trompetista
de Los Iniciados e converteuse en socio e traballador da
principal compañía discográfica independente de entón,
Discos Radioactivos Organizados (DRO) que, co paso dos anos
fusionaríase con outras dúas, GASA e Twins, antes de ser
adquiridas en 1993 por Warner Music International. A nova
división española da multinacional terminaríase chamando
Warner Music Iberia e “Charlie” sería o seu presidente desde o
2007 ata xullo do 2021. Agora volve ás orixes, creando unha nova
discográfica independente, Metales Preciosos Música & Discos.

Falar de Paco Trinidad é falar dun dos mellores produtores
discográficos do país. Tras formar parte do grupo Ejecutivos
Agresivos, autores dun dos éxitos do verán coa súa canción “Mari
Pili” , entrou na produción firmando traballos con bandas coma
Siniestro Total, Los Ronaldos, Los Enemigos, Los Romeos, Décima
Víctima, Derribos Arias ou Los Limones. Foi co fundador do selo
independente Grabaciones Accidentales (GASA) e ten máis de
73 discos de ouro e 50 de platino, ademais do Premio Ondas ao
mellor produtor en 1992 pola gravación de Piensa en mí, de Luz
Casal. A súa grande produción foi, precisamente, o traballo Luz V
do ano 89. Foi tamén director artístico da multinacional Polydor
e no ano 98 co fundou GPS Music, similar ao que máis tarde
sería Myspace ou a máis novidosa Speaket, para a promoción de
músicos a través de vídeos nas redes sociais.

Certamente, Paco foi un cazatalentos, descubridor ou
“rescatador” e responsable de que visen a luz discos de
artistas como: Hombres G, Antonio Vega, Los Secretos,
Rosendo, Los Rodríguez, Danza Invisible, Tam Tam Go, Los
Rebeldes, Manolo García, Niña Pastori, El Cigala, Estopa,
Antonio Flores, El Canto del Loco… e pedra angular no
desenvolvemento da carreira artística de Serrat, Sabina e
Ana Belén.
Calle Alta, Hombres G, El niño quve soñaba con ser músico
ou Ráfagas, son libros que Paco Martín escribiu e publicou,
un testemuño fiel, entre bastidores, dalgúns dos mellores
anos da música pop en español.

21.00H - CONCERTO HOMBRES G

PAZO DOS
DEPORTES PACO PAZ
(OURENSE)

HOMBRES G
Hombres G é unha banda musical española de rock and roll e pop rock.
Esta banda foi fundada en Madrid en 1982 polo seu vocalista e baixista
David Summers e un dos seus guitarristas, Rafa Gutiérrez, xunto con
Javier Molina (batería) e Daniel Mezquita (guitarra). A mediados dos
anos 80 popularizouse en España co seu primeiro álbum, para despois
ser coñecidos internacionalmente, principalmente en Latinoamérica.
Ata a data a banda editou doce álbums de estudo: Hombres G (1985),
La cagaste... Burt Lancaster (1986), Estamos locos... ¿o qué? (1987),
Agitar antes de usar (1988), Voy a pasármelo bien (1989), Esta es tu
vida (1990), Historia del bikini (1992), Peligrosamente juntos (2002),
Todo esto es muy extraño (2004), 10 (2007), Desayuno continental

(2010), Resurrección (2019), La esquina de Rowland (2021).
A banda creouse cando por casualidade, coincidiron un día Brunenger,
Javier Molina e David Summers nos corredores de Televisión Española,
onde tiñan que facer un traballo de figuración no especial infantil do
Nadal do programa musical 300 Millóns, emitido o 7 de decembro de
1982. Pouco despois, Rafa pediulle a David que interviñese co clarinete
no novo grupo que estaba a montar co seu irmán Felipe. David
accedeu, pero a cambio pediulle tocar a súa guitarra para o demo que
estaba a preparar pola súa conta xunto a dous amigos da infancia,
Daniel Mezquita Hardy (teclados e guitarra) e Javier Molina (batería)

Debutaron en 1982, co nome Los Bonitos Redford. O grupo Los Nikis
puxo en contacto aos mozos coa discográfica que editaba os discos
do citado grupo e así, o 23 de febreiro de 1983, ficharon por dous anos
con Discos Lollipop. Entre abril e maio dese ano, gravaron en Estudos
Trak os seus catro primeiros temas: Milagro en el Congo, Venezia,
Marta tiene un marcapasos e Hace un año xa co nome definitivo de
Hombres G, que vén do filme G-Men, unha película estadounidense
do cinema negro de 1935 protagonizada por James Cagney, na que os
G-Men (“Homes G”) eran axentes do FBI.
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SESIÓN VERMÚ
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DOMINGO 24
DE ABRIL

12.00H - SESIÓN VERMÚ

XARDÍNS
PADRE FEIJÓO
(OURENSE)
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AMARO FERREIRO
Amaro Ferreiro (Vigo) comezou a súa carreira artística xunto ao
seu irmán Iván Ferreiro. Tras a disolución de Los Piratas, os irmáns
Ferreiro facíanse pasar por dúas amas de casa (Ivonne e Tamara)
que, para perder o seu medo escénico, acompañaban ao cantante
portugués Rai Doriva, que con todo nunca acudiu aos concertos.
Desde que iniciou a súa carreira non deixou de tocar ben en solitario,
ben acompañando ao seu irmán Iván ou en multitude de proxectos.

As súas composicións están cargadas duns sons moi pop e
unhas melodías básicas que as fan moi doadas de escoitar. A
todo isto hai que engadirlle a súa voz, que a pesar de non ser
tan particular como a do seu irmán, ten un ton que gusta ao
oído desde o primeiro momento e que fai que a escoita sexa moi
agradable.

COLECTIVO DA SILVA
Colectivo Da Silva son 7, polo de agora. Rebeldía pop que busca e non
atopa, pastiche e balbordo para todas as sensibilidades. Nenos bos,
pero malos, pero bos. Sete homes de complexión media en busca de
relacións sas. Concibidos en 2017 en Granada. Gañadores en 2018 da
VII edición do concurso Emerxentes organizado pola Sala Planta Baja
e o Concello de Granada.
O primeiro sinxelo do Colectivo ...Y Era Verano foi introducido pola
revista Mondo Sonoro dentro do top cinco singles do ano, sendo

elixidos por Disco Grande de Radio 3 como cuarta mellor banda
emerxente de 2018.
En 2019 fichan por Subterfuge e son elixidos Promoción 19 por Angel
Carmona en 2021 en Hoy Empieza Todo de Radio 3. O 25 de outubro de
2019 publican o seu primeiro álbum Vacaciones, producido por Banin
Fraile de Los Planetas, do que foron publicando distintos singles,
ademais dunha versión de Baby Come ‘N’ Get It da artista urbana
La Zowi baixo o nome Nena Ven A Por Eso, xunto a un featuring co

granadino Chico Blanco: Alas Para Volar.
Un organismo colorista dirixido por un soniquete post-yeyé, que se
move entre os espectros do lo-fi, o doce solpor do pop e o sombrío
son da psicodelia. A engrenaxe desta maquinaria fluorescente ten
lugar na escravitude de cables MIDI, caixas de ritmos, gorras e
cantidades inxentes de chorus.

TANDUB
TanDuB é a fusión da música tradicional gnawa (norte de Marrocos,
Tánxer) con outros xéneros como o reggae, o drum & bass ou
a electrónica, cun potente directo que reflexa esta mistura de
instrumentos de épocas tan distantes. Coa súa formación actual
consolídase como unha sólida proposta plurilingüe capaz de demostrar,
como poucas, a universalidade da música. É así como recollen ese
folclore do sur do Mediterráneo, que leva dictando o ritmo da súa vida
cotiá durante séculos, e o mesturan con ritmos máis modernos, dando
como resultado unha vibrante posta en escea. Ademais, durante o
show se produce a ilustración dun cadro en directo.

Usando a mistura de instrumentos clásicos dunha banda (como a
guitarra, o baixo ou as percusións latinas) coas novas tecnoloxías
(electrónica) e con instrumentos tradicionais marroquinos como
o hajhouj e as krakebs, conseguen un son especial que non deixa
indiferente a ninguén; vibrante, intenso e sólido.
Os seus compoñentes, como non podía ser doutro xeito, son
músicos con raíces moi dispares (folk, rock, blues, electrónica...)
que proveñen de grupos como Lamatumbá, Dar Gnawa, Coanhadeira,
Tabú ou Kondiós; con experiencia en multitude de palcos.

MÚSICA E CROSSMEDIA
“ALPINCHE”
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LUNS
25 DE ABRIL

18.30H - PROXECCIÓN DO DOCUMENTAL “THE BEATLES AT SHEA STADIUM”

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

THE BEATLES AT SHEA
STADIUM
Dentro da sesión dedicada aos Beatles, tenemos oportunidade de
ver o documental The Beatles at Shea Stadium, unha cinta de algo
menos de unha hora de duración que recolle o mítico concerto
dos Beatles en Nova York, que foi o primeiro gran concerto
realizado nun estadio ao aire libre, que bateu records de público
e recadación. A película foi feita con doce cámaras e só quedan
delas dúas copias en cine, unha delas gardada en Galicia.

19.30H - INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN “AO REDOR DO UNIVERSO BEATLE”

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

INAUGURACIÓN
A cultura de masas -música, cinema, literatura, cómics e outros
sectores- tivo na proliferación de redes e xanelas dixitais unha
infinidade de posibilidades de converxencia entre distintas
linguaxes artísticas. Unha portada dun disco dos Beatles, elevada
ao rango de icona, convértese nun novo produto con valor en
si mesmo, e este á súa vez inspira o deseño dunha camiseta,
un xoguete ou un submarino amarelo creado en cerámica por
artistas de Sargadelos. Pero a cousa non acaba aquí: tal e como
explica Henry Jenkins no seu libro Convergence Culture, os fans
do grupo continúan este labor creativo expandindo o universo da
marca coas súas propias creacións apócrifas: fanzines, vídeos
de youtube e todo tipo de meta-creacións, incluídas curtas de
animación gravadas dentro de videoxogos. Trátase da eterna
inclinación humana por contar historias, darlle sentido a un
caleidoscopio de lembranzas persoais ou compartidas ao redor
dun fenómeno cultural. Así, o mundo da marca expándese como
un cosmos formado por millóns de galaxias e constelacións de
clubs de fans e coleccionistas privados, e profundar na obra dun
grupo como The Beatles hoxe en día, é iniciar unha viaxe Across
the Universe.
Ao redor do universo Beatle é unha exposición, comisariada polo
médico coruñés Chema Rios, que conseguiu reunir unha selección
de obxectos de fans particulares.
A exposición quere convidar ao visitante a descubrir os Beatles
a través do mosaico de recordos dun fan anónimo. A mostra
céntrase non tanto nunha visión obxectiva da obra desta banda
como nunha perspectiva persoal, apaixonada, por veces íntima; da
súa historia.

20.00H - MESA REDONDA “AO REDOR DO UNIVERSO BEATLE”

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

NICOLÁS PASTORIZA
MÚSICO COMPOSITOR
Nicolás Pastoriza non é máis que un compositor e guitarrista
vigués que durante os últimos anos xogueteou no seu estudo
caseiro, manufacturando en modo moi artesanal uns cantos discos
–autoproducidos ou man a man con Iván Ferreiro e outros amigos
talentosos– construíndo historias entre o municipal e o paranormal
aderezadas cun pop fiel á tradición psicodélica británica que flúe
desde Syd Barrett ata os nosos días. Mellotrones, ecos de cinta
magnetofónica, guitarras ao revés, sintetizadores arcaicos e
pianos de xoguete conviven con samplers, loops e app’s creando
unha ensalada sónica onde agroman os seus particulares relatos
de escapismo, cotidianeidade, maxia e costumismo. O próximo
artefacto que Nicolas Pastoriza poñerá en órbita trátase dunha
colección de novas cancións servidas como episodios dunha
hipotética serie televisiva titulada Servicio de Atención al Cliente,
dividida en dúas tempadas que serán “emitidas” en plataformas
dixitais ao longo dos próximos meses. Este particular Black Mirror
foi xestado, composto, gravado e producido por el mesmo no seu
estudo caseiro habitual durante practicamente todo o período COVID
coa colaboración de Sergio M. Puga, Iago Reigosa e Paulo Pascual,
que completan a banda nada destas gravacións.
Autoproducción artesá con chiscadelas constantes a esa “ psicodelia
de té con pastas”, ao pop máis ruidoso era Creation, aos relatos
veciñais de Ray Davies e ás derrapaxes cerebrais de Syd Barrett se
tocase con Vainica Doble... referencias ás retortas guitarras detrás
de curiosas historias xurdidas nun hipotético cóctel entre P. K. Dick
e Rafael Azcona así como a todo o narcotipop en xeral tan necesario
e balsámico que tanta compañía nos fixo durante toda a pandemia.

JULIO RUIZ
LOCUTOR DE RADIO. XORNALISTA MUSICAL
Julio Ruiz é xornalista licenciado pola Facultade de
Ciencias da Información. Traballou tanto en prensa como
en televisión e radio, e é responsable dun dos programas
máis veteranos do dial, que acabou por motivos laborais
de xubilación o pasado 18 de xuño logo de 50 anos en
antena. O seu Disco Grande empezou a emitirse en Radio
Popular FM o 27 de marzo de 1971. A nivel local, estivo
na mesma emisora ata 1983, cando comeza a longa
tradición de Julio con RTVE (do 83 ao 91 en RadioCadena
ou Radio 4 e a partir do 91, xa en Radio 3, ata a data).
Recentemente, comezou unha andaina polo mundo dos
podcasts (Todos los Discos son Grandes) en Subterfuge
Radio.
Ademais, escribiu en revistas musicais como Disco
Express, Discóbolo ou Spiral, á parte de facer críticas
de concertos para diarios de información xeral (El
Mundo), nos que tamén traballou como redactor ou
editor (13 anos no diario Marca e logo en El Sol e La
Información de Madrid). Así mesmo, foi o director do
primeiro programa de vídeo- clips (Disco Visto, emitido
por TVE no ano 1984). Colaborou en distintos libros
relacionados coa música e escribiu de Yo me voy al
Manzanares para a serie Hooligans Ilustrados da editorial
Libros del K.O. En 2013 recibiu o premio Ondas, que se
une a outros recoñecementos, como o da Academia de
Radio e Televisión, dous Pop-Eye e un galardón da Unión
Fonográfica Independiente.

CHEMA RÍOS
COMISARIO DA EXPOSICIÓN
Chema está vinculado á música desde os 12 anos, cando
formou o seu primeiro conxunto musical con compañeiros
do colexio e o seu irmán. Naqueles tempos, a figura dos
Beatles era a que máis lle chamaba a atención, e pronto
sentiu un grande interese polo inglés para aprender as
súas cancións. Mais seu pai recomendoulle aprender
francés, que era máis fácil. Desde entón, viviu frustrado
por non dominar o inglés como cómpre.
Chema tivo a sorte de coñecer a persoas moi próximas
ao cuarteto de Liverpool, especialmente aos familiares
de Lennon e a algunha persoa do seu servizo doméstico.
Puido compartir mesa e mantel con Yoko Ono en varias
ocasións, coñeceu en persoa ao Quinto Beatle, George
Martin e, incluso, a irmá de John Lennon hospédase
na súa casa cada vez que acode por estes pagos. Foi
o promotor e produtor do triplo CD 50 Aniversario
Beatles no que participaron, entre outros, Yoko Ono,
Miguel Ríos, Xoel Lopez, Andrés Calamaro, Coque Maya,
The Quarrymen, Javier Gurruchaga e outros - entre
eles varios galegos, como Milladoiro, Susana Seivane,
Carlos Childe, Extrema Urgencia e máis- ata un total de
58 artistas. Este traballo foi elixido por Radio Nacional
de España como o máis importante dos discos tributo
aos Beatles, pola súa calidade e singularidade. Os
seus beneficios íntegros destináronse a Médicos Sin
Fronteras.

21.30H - CONCERTO DE LOS FABULOSOS WEEKEND

XARDÍNS PADRE
FEIJÓO (OURENSE)

LOS FABULOSOS
WEEKEND
Los Fabulosos Weekend é un conxunto musical show que non se
limita a interpretacións musicais lineais, traducindo libremente ao
español ou galego éxitos anglosaxóns e propios, senón que ademais
conta co actor e cómico Manuel Manquiña á fronte, quen se encarga
de manter a atención e facer gozar ao respectable coas súas
ocorrencias e entrega. Todo iso co apoio dunha banda sobresaliente,
poderosa en polifonía, especialidade non frecuente nos grupos pop
actuais.

TIC
“ALPINCHE”
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MARTES
26 DE ABRIL

11.00H - “INSPIRACIÓN CREATIVA A TRAVÉS DAS TIC” & “TENDENCIAS NAS
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN EN 2022”

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

YASMINA LARAUDOGOITIA MARTA DEL AMO
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS DE TIK TOK ESPAÑA

XORNALISTA TECNOLÓXICA E DE INNOVACIÓN

Yasmina é licenciada en Business Administration and Management
pola Universidade do País Vasco e conta cun Executive Program in
Dixital Marketing por The Valley Dixital Business School, así como
cun Programa Erasmus pola Universidade de Leuven. Especializouse
en Asuntos Gobernamentais, Responsabilidade Social Corporativa,
Comunicacións de Asuntos Corporativos, Participación das Partes
Interesadas, Xestión de Proxectos e Alianzas Estratéxicas.

Marta del Amo é xornalista científica e tecnolóxica con máis de
11 anos de traxectoria, nos que traballou para medios nacionais
españois como o Diario Público; e en Departamento de Comunicación
do CSIC, o Organismo Público de Investigación máis grande de
España. Foi oito anos xefa de Redacción da MIT Technology Review
en español, a edición en castelán da revista de tecnoloxía máis antiga
do mundo. Tamén publica unha columna semanal sobre tecnoloxía
no Español. Combina a súa faceta como xornalista con aparicións
públicas como relatora e mestra de cerimonias en eventos centrados
en innovación, tecnoloxía e ciencia.

Traballou un ano para a compañía tecnolóxica Microsoft desde
Bruxelas. En 2014 regresou a España para coordinar a área de
asuntos públicos no mercado ibérico. Con anterioridade traballara na
Sociedade Española de Participacións Industriais (SEPI) e a entidade
financeira BBK. A súa chegada a Tik Tok coincide coa recente adhesión
da compañía á Technology Coalition, unha organización que traballa
para protexer aos nenos da explotación e o abuso sexual na contorna
dixital. Desde o 2020, a compañía atópase inmersa nun intenso
traballo para asentar a marca no noso país, o que levou a revisar
posicións estratéxicas como a de responsable de comunicación.

DESEÑO E AUTOMOCIÓN
“ALPINCHE”

FOTO:
IMAXE CEDIDA POLA FUNDACIÓN ESTANISLAO REVERTER

MARTES
26 DE ABRIL

19.30H - INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN “O ALPINCHE, UN VEHÍCULO ÚNICO E MÍTICO”

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

Foto: Fundación Estanislao Reverter (estanislaoreverter.com)

FUNDACIÓN ESTANISLAO REVERTER
O Museo Estanislao Reverter recolle, conserva e expón o legado
deste destacado piloto finado en 1991, que foi impulsor do Rallye
de Ourense e un dos pais do automobilismo galego. O Museo,
organizado en dous andares, recolle a traxectoria deportiva
de Estanislao ‘Lalao’ Reverter, expoñendo parte dos fondos da
fundación que leva o seu nome. Destaca a colección de trofeos
e outros obxectos persoais (revistas, libros, etc.), réplicas en
miniatura dos seus coches e cascos e recordos cedidos por
diferentes persoas que tiveron relación con Estanislao.
O andar superior é un percorrido pola vida deportiva de Lalao
desde os seus inicios, en 1955, ata o seu derradeiro Rallye en
1975. Repásanse as súas 54 vitorias absolutas en probas de
diferentes especialidades (rallye, circuíto e montaña), as 12
participacións no mítico Rallye de Montecarlo, onde competía
como piloto oficial de Rover en 1966, e as dúas vitorias no

O “ALPINCHE”

Rallye de España - RACE, naqueles tempos o máis importante do
automobilismo nacional. Nestas salas, a través de fotos, trofeos,
placas, regulamentos e rutómetros, rodas dos seus vehículos, a
maqueta restaurada por Marcial López do Circuito do Noroeste e
diverso material, repásanse os vinte anos da súa exitosa carreira
como piloto.

Este vehículo, construído por Estanislao Reverter no seu taller, é o
froito de montar o motor dun Porsche 911 sobre a base dun Alpine
A110. Foi chamado nun principio “Realpor” (acrónimo de Reverter,
Alpine e Porsche) e logo quedou bautizado como Alpinche. A súa
primeira versión fíxose en 1971, logo da cal contou con catro
evolucións diferentes, motivadas por accidentes ou golpes.

A planta baixa dedícase ás outras facetas de Lalao como creador
do Rallye de Ourense e fundador de Escudería Ourense, promotor
de pilotos co seu equipo Reverter Competición e construtor do
mítico Alpinche. Conta cun Goggomobil, trofeos, unha colección
de coches en miniatura de parte de vehículos cos que correu
Estanislao, cascos de diferentes épocas, revistas, libros, monos
de competición e diversas distincións entre a que destaca a
Medalla de Prata ao Mérito Deportivo e a distinción ao Mérito
Constitucional.

No seu palmarés destacan dous primeiros postos e un terceiro
no Rías Baixas, un segundo e un terceiro no Rallye de España, un
primeiro e un terceiro no Luís de Baviera, un primeiro e un terceiro
no Ciudad de Oviedo (agora Príncipe de Asturias), un segundo e un
terceiro no Internacional Bosch, un terceiro e un cuarto no 500 Km
de Alicante, un sétimo no Firestone do 72, un terceiro no Sherry dese
ano, o ter sido gañador do Rallye dos Pazos, da Subida a Almofrey, da
Subida a Manzaneda...

Foto: Fundación Estanislao Reverter (estanislaoreverter.com)

20.00H - MESA REDONDA “O ALPINCHE, EXEMPLO DA CREATIVIDADE APLICADA Á COMPETICIÓN”

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

LUIS REVERTER GIL
PRESIDENTE DA FUNDACIÓN ESTANISLAO REVERTER
Luis é fillo de Estanislao Reverter e
presidente da Fundación homónima.
Impulsou xunto aos seus irmáns os
traballos de restauración do Alpinche e
xuntos conseguiron algunhas pezas xa
fóra de circulación. Despois de 7 longos
anos de reconstrución do mítico
automóbil, Luis vén presentarnos o resultado dun dos principais
obxectivos da Fundación.

JOSÉ LUIS SALA
COPILOTO NO ALPINCHE
José Luis foi un dos copilotos de Estanislao no
Alpinche. Acompañouno na vitoria do II Rallye
Los Pazos de 1975 e no accidente do Rallye
Vasco-Navarro dese ano, cando conducían
a versión do Alpinche agora restaurada.
Tamén o copilotou na súa última vitoria nunha
proba do Campionato de España de Rallyes,
o Critérium Luís de Baviera de 1975, co BMW
2002 ti. Copiloto habitual de Beny Fernández.

Foto: Fundación Estanislao Reverter

Foto: Fundación Estanislao Reverter

Foto: Fundación Estanislao Reverter (estanislaoreverter.com)

RICARDO MUÑOZ LLORCA JOSÉ LUIS DÍAZ CORTIZO
XORNALISTA, PILOTO E COPILOTO
Como copiloto, Ricardo gañou o
primeiro Rallye de Ourense, no ano
1967, con Bernard Tramont sobre un
Alpine Renault. Como piloto, quedou
segundo no Rallye de 1979 cun
Porsche 911. Campión de España de
Rallyes de terra en 1983 e gañador do
Desafío Simca en 1971 e 1972, foi piloto oficial de Seat e de Citroën.
Tamén é xornalista do motor de longa traxectoria desde os anos 70
ata os nosos días, escribindo en revistas como Fórmula, Velocidad,
Autopista e medios como TVE e Onda Cero.

ELECTRICISTA. UN DOS CREADORES DO ALPINCHE
José Luis traballaba
desde 1969 na empresa
de Reverter Resfré SL.
cando, en 1971, foi un
dos participantes na
creación do Alpinche.
Foi membro asiduo do
equipo de asistencia
nas carreiras, mesmo
no Rallye de MonteCarlo.

Foto: Fundación Estanislao Reverter (estanislaoreverter.com)

Foto: estanislaoreverter.com)

Algúns dos deseños do Estudio Cruz Novillo (cruznovillo.com)

DESEÑO E PATRIMONIO

MÉRCORES
27 DE ABRIL

11.00H - “DE CRUZ NOVILLO A CRUZ MÁS CRUZ, 65 ANOS DESEÑANDO ESPAÑA” CON PEPE CRUZ
& “PATRIMONIO CULTURAL E GASTRONOMÍA PARA UN TURISMO SOSTIBLE” CON JORGE GUITIÁN

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

PEPE CRUZ

JORGE GUITIÁN

DESEÑADOR E ARQUITECTO

XORNALISTA

Pepe Cruz (Madrid,
1969) é deseñador e
arquitecto pola Escola
Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.
Desenvolve traballos de
ambas as actividades
no seu estudo Cruz
más Cruz (que codirixe xunto ao seu pai,
o escultor e deseñador
Cruz Novillo), obtendo
o primeiro premio nos
concursos para as
novas identidades visuais do Goberno de España, Bicentenario da
Guerra da Independencia, Colexio de Enxeñeiros de Camiños, etc.
Especializouse na construción de edificios de oficinas e vivendas
colaborando co arquitecto Rubio Carvajal, así como en proxectos
de interiorismo residencial e corporativo. Foi conferenciante xunto
a Cruz Novillo en Mad in Spain by Domestika, Brief Festival, Play
Restart, Blanc Festival, ESNE, TSAM, Create Now Adobe, etc.
Pepe é profesor de Arquitectura e de Proxectos de Deseño na
Universidade Francisco de Vitoria e do Máster en Comunicación
Empresarial e Institucional da Universidade Camilo José Cela. Tamén
foi membro durante oito anos da xunta directiva da asociación de
deseñadores di_ mad e ten unha sección de deseño e arquitectura
no programa Buen finde de Radio Nacional de España.

Jorge Guitián é historiador da arte e está especializado en
Xestión do Patrimonio Cultural. Escribe sobre gastronomía desde
hai 18 anos e, desde 2011, co-dirixe Guitián-Mayer, un proxecto
centrado na xestión do patrimonio cultural gastronómico
con base en Galicia. Actualmente escribe para o diario La
Vanguardia, a revista Condé Nast Traveler e a Guía Repsol,
entre outros medios, e é profesor convidado do Master de
Comunicación Gastronómica da Universidade de Cádiz. Formou
parte do equipo de redacción do Plan Director de Turismo
Enogastronómico de Galicia e, entre outras colaboracións,
traballou en proxectos para elBulli, Basque Culinary Center,
Turismo de Lisboa, Discovery Channel Australia e Madrid Fusión.

Foto: Italy in US (Flickr) CC-BY-SA

SECTOR EDITORIAL

MÉRCORES
27 DE ABRIL

20.00H - CONFERENCIA ”O PODER: UN ESTRATEGA LÉ A MAQUIAVELO”

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

PEDRO BAÑOS
CORONEL, ESCRITOR E CONFERENCIANTE
Pedro Baños Bajo é
Coronel do Exército
de Terra, da Arma
de Infantería, e
Diplomado de Estado
Maior.
Actualmente
atópase en situación de
reserva. Entre os seus
destinos militares cabe
destacar que foi Xefe
de Contraintelixencia
e Seguridade do Corpo
de Exército Europeo, en Estrasburgo; e durante sete anos profesor
de Estratexia e Relacións Internacionais na Escola Superior das
Forzas Armadas, pertencente ao Centro Superior de Estudos
da Defensa Nacional. No seu último destino foi Xefe da área de
Análise Xeopolítica, na Secretaría Xeral de Política de Defensa do
Ministerio de Defensa. Recibiu formación nunha decena de países,
incluíndo Turquía, Israel e China. É escritor e conferenciante habitual
sobre Xeopolítica, Estratexia, Intelixencia, Terrorismo, Relacións
Internacionais, Seguridade e Defensa. Participou en tres misións en
Bosnia-Herzegovina. Colaborou na sede do Parlamento Europeo de
Bruxelas como asesor militar. É magister en Defensa e Seguridade
pola Universidade Complutense de Madrid. Escribiu os libros Así se
domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial, El dominio
mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas, El dominio
mental. La geopolítica de la mente, publicados pola editorial Ariel; e El
poder. Un estratega lee a Maquiavelo, da editorial Rosamerón.

MÚSICA

MÉRCORES
27 DE ABRIL

21.30H - “EXTRAÑOS EN EL ESCAPARATE”. UNHA HOMENAXE A JAIME NOGUEROL”

TEATRO PRINCIPAL
(OURENSE)

JAIME NOGUEROL
LETRISTA, XORNALISTA E ESCRITOR
Jaime naceu en Verín e graduouse en xornalismo en 1976, onde viviu
intensamente La Movida. Alí deuse a coñecer como poeta underground
alternativo cos libros Irrevocablemente inadaptados e Crónica de una
generación crucificada, nas que recolle as memorias das décadas
60 e 70 marcadas pola eclosión dos movementos xuvenís e o
tardofranquismo. O seu libro Extraños en el escaparate (1980) inspirou
o disco homónimo de Miguel Ríos. En 1984 sae á luz o seu libro disco
Nueva Pulsación, no que recita acompañado dos mellores músicos
da discografía nacional: Miguel Ríos, Jorge Pardo, Luz Casal. Publicou
tamén libros colectivos como a Homenaje a John Lennon (1981),
editado por La Banda de Moebius, en colaboración con Luís Eduardo
Aute, Carlos Tena ou Eduardo Haro Ibars, entre outros. Como letrista
de Miguel Ríos escribiu algunhas das cancións máis emblemáticas
da época e algúns dos temas estrela do rock español do momento,
que permanecen no recordo: Banzai, Generación límite. Foi letrista,
ademais, de moitos outros grupos musicais roqueiros como Minuit
Polonia (Eivissa underground), Burning, Leño, Luz Casal, Sálvese
quien pueda… e no ano 2007 participou no último disco recompilatorio
de Los Suaves escribindo a contraportada do disco. En 2006 participa
no volume colectivo Ahora Ourense, tienes que verla. En 2009 publica,
en colaboración co pintor Alexandro, o libro Ourense. La cara oculta
de la luna onde se recuperan as historias e ilustracións que ambos os
autores publicaron entre 1994 e 1996 no diario La Región.
Actualmente reside en Ourense e colabora semanalmente no diario
La Región, en cuxa sección Ángulo Inverso dá cabida a suculentas e
reflexivas entrevistas, fai crónica social e musical e analiza con mirada
intelixente e punzante a sociedade e a realidade do momento.

Foto: Xesús Fariñas – La Región

YOSI DOMÍNGUEZ

MARIANO MUNIESA

PATACHO RECIO

CANTANTE

XORNALISTA

MÚSICO E PRESIDENTE DE SEDA

Mariano Muniesa (Madrid,
1967) é xornalista musical,
especializado en blues e
rock. Ao longo da súa xa
dilatada traxectoria en
prensa escrita colaborou
desde mediados dos anos
80 en publicacións como
Popular 1, Heavy Rock,
Pack de Só, Rolling Stone e LH Magaz ine. Foi subdirector entre
1995 e 2000 da revista Kerrang! e entre 2001 e 2006 foi director e
editor da edición española da revista alemá Rock Hard, unha das
publicacións especializadas en heavy metal máis prestixiosas de
Europa. Tamén foi editor en 2009 da revista de blues Crossroads.
Actualmente forma parte da redacción da revista La Heavy e
escribe para os xornais La Región e El Progreso, así como para
o diario en liña La Última Hora. No medio radiofónico, dirixiu e
presentou en Onda Cero Música e Los 40 Principales o coñecido
programa de actualidade sobre o mundo do rock e o Heavy Metal
Rock Star desde 1995. Presentou e dirixiu entre 1999 e 2001 a
versión televisiva de Rock Star en Los 40 TV – Digital Plus e entre
2003 e 2005 o programa Conexión Rock en Onda 6TV.

En 1979 formou Glutamato
Ye-Ye xunto ao vocalista
biscaíño Iñaki Fernández.
O grupo estirou a súa
existencia ata 1987,
momento en que optaron
pola disolución. Despois,
Patacho continuou no
mundo do espectáculo en
formacións con moito
menos nome, caso de La Banda Del Otro Lado, Descartados,
Los Flais ou Buenas Vibraciones. Desdobrábase como
compositor, músico, produtor e, ademais, como colaborador
con todo tipo de formacións e solistas: Def Con Dos, Poch,
Los Enemigos, Los Feliz, Sindicato Malone, DDT, Happy
Losers, Martín Max, Hijos De Caín, Tessa, etc. Hai non
moito tempo volveu dar que falar ao reaparecer como
organizador, director musical e produtor do nostálxico
álbum en directo 25 anos do Penta (Desobediencia), que
reuniu no Pentagrama, un dos templos da movida, a unha
trintena de músicos e noctámbulos da época dourada do
pop da capital. E o seu último movemento, quizá o máis
popular adscrito ao seu nome na súa longa traxectoria,
é o disco Fuga de vocales. Manuel é tamén o fundador e
presidente da Sociedad Española de Derechos de Autor
(SEDA), organización constituída por un grupo de autores
en desacordo coa Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE).

Yosi naceu, co nome de
José Manuel Domínguez
Álvarez, en Ourense,
en 1948. En 1979 foi
cofundador da banda
de rock Los Suaves,
xunto aos seus irmáns
Charli e Xabier, baixista
e batería do grupo
respectivamente.
Yosi non é tan só un
veterano vocalista, un
consagrado guitarrista e un rockeiro indomable: é tamén un dos
mellores letristas de España, o que lle valeu o sobrenome de ‘El
Poeta’ co que o coñecen moitos dos seus seguidores. E é que as
súas composicións están impregnadas de temas universais como
o amor, a perda, o día a día, a morte, a noite, as mulleres, o sabor da
derrota... sempre cun ton de inextinguible melancolía. Co tempo, as
súas letras refináronse aínda máis e alcanzaron un maior calado,
enchéndose de recursos literarios e afondando en cuestións
existenciais. Este ton máis escuro e intimista plásmase en discos
coma Si Yo Fuera Dios ou El Jardín de las Delicias. Ademais da letra,
tamén creou a música de case todas as cancións da banda.
Agora, pasadas de longo as 70 primaveras, aínda se mantén nos
escenarios e resístese a apagar a súa máquina de crear. Inspirou
a xeracións enteiras de fans, e logrou converterse naquilo ao que
moitos rockeiros aspiran: lenda viva.

É autor de numerosos libros biográficos sobre grandes nomes do
mundo do rock e do heavy metal e de diversas obras de historia
do heavy metal, o punk rock ou o rock vasco. É o autor con máis
libros publicados en todo o mundo en castelán sobre os Rolling
Stones, 6 en total. Tamén publicou libros sobre cinema e de
divulgación.

21.30H - HABITACIÓN VUDÚ

TEATRO PRINCIPAL
(OURENSE)

HABITACIÓN VUDÚ
Na primavera de 2015 gravan o seu primeiro EP, Flores Falsas, en
Esteroarte Estudos de Vigo, coa produción de Luís Antelo e contando
coa colaboración do recoñecido músico Pablo Novoa, entre outros.
O verán de 2016, Habitación Vudú consegue consolidar a súa
traxectoria, formando parte do cartel do festival Cultura Quente de
Caldas de Reis e sendo elixidos para abrir o concerto de The Gift en
Montalegre (Portugal). O seu segundo EP, En el Aire, mostra un son
fresco, auténtico, de cadencia alternativa e alma rockeira que se
plasma en 5 cortes que cobran vida en 2018 a través do seu primeiro
sinxelo, La Estafa, do que tamén se publica un Videoclip. Comezan
xira ese mesmo ano no Festival Portamérica, un dos máximos
expoñentes da música independente nacional e internacional do
momento, xunto a artistas da talla de Izal, Vetusta Morla ou Xoel
López. En 2019 culmina a súa xira actuando no Festival de la Luz,
outro dos eventos máis consolidados da xeografía galega.

GASTRONOMÍA

XOVES 28 DE
ABRIL

09.00H -”VILAMARÍN, ESCOLA DE REFERENCIA”

IES VILAMARÍN
(VILAMARÍN,
OURENSE)

WILLY GÓMEZ

FRAN DOMÍNGUEZ

DANIEL GUZMÁN

BARISTA E BARTENDER

PROPIETARIO E CHEF DE PACÍFICO

CHEF

Comeza no mundo da hostaleiría por herdanza familiar. Ao principio,
a profesión non lle gustaba moito, xa que era a hostaleiría de batalla,
clásica e rancia, e tentaba escapar o máximo posible do bar do seu pai.

É a terceira xeración dunha familia de hostaleiros, polo que desde
moi novo tivo claro que quería dedicarse a iso. No último ano de
hostaleiría (5°), abriuse en Ourense un restaurante, o Galileo, ao que
Fran debe a maior parte que aprendeu e que lle fai entender outro
tipo de hostaleiría. Empezou neste negocio desde o día 1 de apertura,
combinándoo cos seus estudos universitarios e adicándolle os fins
de semana e as vacacións, ata que, no ano 2006, conseguiu 2 soles
Repsol.

De familia de cociñeiros, cursa os seus estudos no IES Vilamarín.
Fórmase en primeira instancia nos fogóns da provincia como
o Restaurante San Miguel e o hotel San Clodio, e máis tarde
trasládase a Cataluña, ao Restaurante Internacional Anveres,
antes de pisar a súa primeira estrela no Restaurante A Rexidora
de Javier González.

Ao comezar dos seus estudos neste sector, participou en
competicións de Barista e Bartender, e tamén nalgunha de Xefe de
Sala. Compaxinábaos con diferentes traballos relacionados co café
e coa cocteleiría. Ao acabar os seus estudos comezou tamén como
formador para diferentes empresas. Conseguiu varios premios,
coma o de Subcampión Panamericano de cocteleiría, Campión
Nacional Cocteleiría con Café por Fórum do Café e moitos outros.
Hoxe ten varias empresas relacionadas co mundo da hostalería. O
seu último proxecto é Astro Café Roasters, un pequeno tostadero de
café de especialidade situado na Coruña e que o acompañan dúas
coffee shops.

No ano 2004 iniciou a súa andaina como docente, sen deixar de
traballar no restaurante. Durante os anos 2006 e 2007 representou
á cociña galega, a través da Xunta de Galicia, en Nova York e México.
Desde 2007 ten realizado stages de colaboración e aprendizaxe
en Lisboa, Porto, Roma, Málaga, San Sebastián, Santiago e outros
lugares; e desde 2012 é o propietario do restaurante Pacífico.

Realiza stages en casa Marcelo e o Restaurante Barandal.
Compaxina a docencia e a gravación do programa Ata a cociña
de V televisión entre 2009 e 2011.
En 2012 abre xunto co seu primo Julio Sotomayor o Restaurante
Nova co que consegue unha Estrela Michelín en 2014 e un
Sol Repsol en 2015. Ambos os galardóns mantéñense ata a
actualidade.

Foto: José Antonio Gil Martínez (Flickr) CC-BY

MARTÍN SOUSA

MIGUEL GONZÁLEZ

DAMIÁN SEIJAS

CONFITEIRO

CHEF

EMBAIXADOR DE NESPRESSO ESPAÑA

Rexenta a Confitería Milhojas, negocio familiar do que é a cuarta
xeración. A cociña é a súa paixón. É innovador tanto no tocante aos
sabores como nas técnicas a empregar, sempre desde o respeto
á tradición. O seu obxectivo na Confitería Milhojas é elaborar unha
grande variedade de produtos para que a xente poida escoller
entre a tradición que avala este antigo negocio, e as receitas máis
de vangarda. Na inspiración do seu arte culinario están elementos
propios de Ourense como castaña, o sabor, a tradición, a sorpresa, a
pasión ou a Praza de San Martiño.

Na actualidade rexenta o restaurante que leva o seu nome -que
conta cunha estrela Michelin e un Sol Repsol, e que está na lista
dos 100 mellores restaurantes de España-, e o Hotel Rústico San
Jaime, en Pereiro de Aguiar. Tivo unha traxectoría moi intensa, que
vai desde un Programa de cociña en TVE en España Directo ata o
seu rol de Organizador do Encontro Bioceánico Hispano-americano
de Gastronomía. Entre os seus numerosos premios está o de
Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia e o Gorro de Ouro da Toques
Blanche.

Estivo tres anos na Escola Villamarín e traballou como cociñeiro
en Casa Marcelo e A Rexidora. Co tempo, Damián converteuse
nun dos mellores Baristas profesionais especializados na
elaboración da bebida do café, e obtivo o título de campión
de Galicia e España de Barista. Foi embaixador da empresa
Monin (siropes e coctelería) e de Lactalis, e na actualidade é
o embaixador de café de Nespresso España.

Foto: lafabrica.com

XESTIÓN CULTURAL

Foto: arenagamma CC-BY-SA

XOVES
28 DE ABRIL

20.00H - INNOVACIÓN NA XESTIÓN DA CULTURA. REFLEXIÓNS E EXPERIENCIAS
& A CULTURA, POLOS SEUS PROFESIONAIS

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

Foto: Sergi Larripa CC-BY-SA

MANEL G. PIÑERO

MARIANA PINEDA

PROFESOR DE ECONOMÍA NA UB

DIRECTORA DA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

Manel González-Piñero é
doutor en Economía, MBA,
máster en Técnicas de
Xestión (Universidade de
Barcelona) e licenciado en
Administración e Dirección
de Empresas e en Filoloxía
Inglesa (UB). É profesor do
departamento de Economía
da Facultade de Economía e
Empresa da UB e da ESMUC
(Escola Superior de Música
de Cataluña) e director de innovación do Centro de Investigación
en Enxeñería Biomédica (CREB) da UPC. É codirector académico da
Summer School on Management of Creativity in an Innovation Society
(HEC Montréal e Universidade de Barcelona). Ensina e colabora en
proxectos sobre innovación e cultura organizativa. Actualmente,
é comisario científico do ciclo de conversacións Sociedad Pantalla
do Observatorio Social da Fundación La Caixa, que está itinerando
por gran parte da península. Traballou na área de desenvolvemento
de negocio do Biotechnology Research Centre do National Research
Council Canada (Montréal, Canada) e a University of Technology
Sydney (Sydney, Australia), así como investigador na INN University (
Lillehammer, Noruega). Autor de tres libros (o último, La innovación
en la gestión de la cultura, Edicions UB) e diversos artigos científicos
e capítulos de libros.

Mariana Pineda Carbó é Historiadora da arte e Xestora Cultural.
Logo de rematar un breve período traballando na Universidade de
Málaga como docente e coordinadora de actividades na Facultade
de Filosofía e Letras, trasladouse a Madrid para realizar un Máster
en Xestión Cultural. No ano 2000 incorporouse ao Ministerio de
Cultura de España onde desenvolveu diversas funcións en materia
de política cultural en Cooperación Cultural Internacional. Logo
trasladouse á Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
realizando funcións de asesoramento e asistencia técnica en Museos
Estatales (plans museográficos, comunicación cultural e formación
de profesionais da Función Pública en Cultura). En 2010 ingresou na
Fundación Contemporánea, creada por iniciativa de La Fábrica, desde
onde dirixe numerosos proxectos de nivel nacional e internacional,
todos eles vinculados ao ámbito da formación do xestor cultural.

21.30H - PREMIOS RODOLFO PRADA AOS PROFESIONAIS DA XESTIÓN CULTURAL

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

Foto: Alberte Paz

PREMIOS RODOLFO PRADA

AGPXC

PREMIOS AOS PROFESIONAIS DA XESTIÓN CULTURAL

ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA
XESTIÓN CULTURAL

Un ano máis, no marco da ICC Week terá lugar a entrega do premio
Rodolfo Prada. Trátase dunha iniciativa convocada pola Deputación
de Ourense en colaboración coa Asociación Galega de Profesionais
da Xestión Cultural. O premio é unha homenaxe ao galeguista
Rodolfo Prada, nacido en Os Peares e emigrado a Arxentina, onde foi
o gran valedor de Castelao e un referente para toda a comunidade
galega.

Foto: Alberte Paz

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 representación profesional. Na actualidade, forma parte
da Asociación unha representación ampla e plural, tanto do eido público
como do privado. Entre os seus obxectivos destacan a representación
e defensa dos intereses dos técnicos e xestores culturais da nosa
comunidade, a facilitación aos socios de servizos de asesoría técnica
e xurídica, a promoción da mellora das condicións para desenvolver a
actividade dos xestores culturais, o reforzamento da figura do xestor
cultural e a promoción do debate e o intercambio de experiencias en
torno a temas relacionados co sector. A AGPXC prestouse a celebrar
a súa xuntanza mensual nun acto de portas abertas para todos os
asistentes á ICC Week, coa fin de achegar ao público as cuestións máis
candentes da actualidade desta profesión na nosa comunidade.

Foto: Alberte Paz

Foto: Alberte Paz

20.30H

Foto: Alberte Paz

FORO LA REGIÓN - ICC WEEK (C.C. MARCOS VALCÁRCEL)

VENRES
29 DE ABRIL

Foto: Alberte Paz

ANA IRIS SIMÓN
ESCRITORA
Ana Iris Simón (Campo de Criptana, 1991) estudou no C. P Vicente
Aleixandre e no IES Alpajés de Aranxuez. Despois cursou Xornalismo e
Comunicación Audiovisual na Universidade Rey Juan Carlos mentres
traballaba en Desigual como dependenta e no edificio de Telefónica
da Gran Vía madrileña como guía.
Comezou a súa carreira como xornalista na sección de Estilo de Vida
da revista TELVA e, tras isto, foi redactora en VICE España e guionista
en Playz de RTVE. O seu primeiro libro chámase Feria (Círculo de Tiza,
2020) e actualmente é columnista de El País e colabora en distintos
medios.

Foto: Turismo Galicia

MODELISMO

Foto: Turismo Galicia

EXPOSICIÓN
PERMANENTE

EXPOSICIÓN DE COLECCIÓN DE MAQUETAS DE TRENS

C.C. MARCOS
VALCÁRCEL
(OURENSE)

Foto: turismo.gal

COLECCIÓN COFEPO
UNHA EXPOSICIÓN DE TRENS A ESCALA ÚNICA EN EUROPA
As máis de catro mil pezas expostas na colección Fernández
Pacheco-Outeiriño ( COFEPO) contan a historia do ferrocarril
universal desde os seus comezos coa máquina de vapor, os pasos
seguintes co diesel e a electricidade, ata chegar á alta velocidade.
A evolución do deseño, os materiais empregados na fabricación do
tren, todo pode verse nesta exposición permanente única en Europa,
a escala H0.
A colección iniciouna Manuel Fernández-Pacheco en 1955, cando
seu pai regaloulle o seu primeiro tren de xoguete. Moitos anos
despois, Manuel e a súa muller, a ourensá Carmen Outeiriño, deciden
doar á Deputación de Ourense a súa magnífica colección coa única
condición de que estea exposta permanentemente ao público.
A mostra está montada seguindo unha orde cronolóxica que permite
apreciar a evolución que tivo o tren ao longo da súa historia. Entre as
súas pezas, moitas delas xoias xa descatalogadas, atopamos trens
históricos e míticos como, por exemplo, os que serviron para asinar
os armisticios que puxeron fin ás dúas grandes guerras mundiais.
Tamén o Orient Express, o Barcelona-Mataró (o primeiro que circulou
en España), o Ouro do Rin, o Mistral, o Frecha de Ouro, os Talgos
españois, o Surexpreso Madrid-París, o primeiro tren BarcelonaMataró e mesmo trens de película, como o que Buster Keaton
empregou na súa famosa película El maquinista de la General.
Desde a Ourense ICC Week querémosvos convidar a visitar esta
mostra única para gozar e aprender da evolución tecnolóxica deste
medio de transporte, central na cidade de Ourense. Complétase
cunha interesante biblioteca temática.

Foto: Turismo Galicia

ICC E-SPORTS

22, 23 E 24
DE ABRIL

VENRES 22, SÁBADO 23 E DOMINGO 24 - TORNEOS ABERTOS DE E-SPORTS

CEIP MESTRE VIDE
(OURENSE)

ICC eSPORTS
TORNEOS ABERTOS, TORNEOS INVITACIONAIS E MOITO MÁIS!
Un ano máis celebraremos en Ourense, no marco da Semana das
Industrias Culturais e Creativas, as xornadas de ICC eSports, un spinoff da Ourense ICC Week que, nos últimos anos, foi gañando cada
vez maior relevancia ao traer á nosa cidade a algunhas das figuras
máis importantes no panorama gamer. Unha vez máis, alternaranse
torneos abertos con charlas, música en vivo e outras actividades,
entre as que este ano hai que destacar a presenza dunha exposición
interactiva de consolas retro, traída polo MUVI (Museo do Videoxogo),
un simulador de voo con lentes VR e un “mundial de globos” con
minipremios.
A todo iso sumarase a presenza do artista ourensán Mon Devane,
que realizará un grafiti en vivo durante as sesións de eSports; e un
torneo invitacional de Top Simracing no que se exhibirán 8 grandes
pilotos a nivel nacional e internacional e que será casteado por Lucas
Ordóñez, caster oficial de Gran Turismo. Por se isto fose pouco,
sortearanse dúas consolas PS5, unha entre todos os asistentes
a esta edición da ICC eSports e outra entre os participantes nos
torneos.

Foto: Alberte Paz

SÁBADO 23 E DOMINGO 24 - TORNEO EXHIBICIÓN INTERNATIONAL TOP SIM
RACING, COS 8 MELLORES PILOTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

ÁNGEL INOSTROZA
YASHEAT_Loyrot (CHI)
Finalista nas World Tour Series, 1º por
Sudamérica

LUCAS ORDÓÑEZ
Caster
Campeón da Copa Intercontinental de Le Mans e da clase Pro-Am da
Blancpain Endurance Series. Segundo na clase LMP2 nas 24H de Le
Mans. Gañador da I Edición da GT Academy.

CARLOS SALAZAR
pcm_stj (PORT)
Finalista nas World Tour Series

NICO ROMERO
ERM_NicoRD (ESP)

POL URRA
GG_PolUrra (ESP)

Finalista nas World Tour Series A

6º no Campionato de España de Gran
Turismo

VALLERIO GALLO
Williams_BRacer (ITA)

FERNANDO PERPIÑÁN
PERPI (ESP)

Actual campión do mundo nas World Tour
Series

Gañador da FA Racing Logitech Challenge

FRAN SANTANA
Falcon Paccio5 (ESP)

MANUEL PÉREZ
XGRmanubarbantes (ESP)

Expiloto de Karting

Representación local. 4º no Mundial Gran
Turismo Media

VENRES 22, SÁBADO 23 E DOMINGO 24 - GRAFFITI EN VIVO DE MON DEVANE

CEIP MESTRE VIDE
(OURENSE)

MON DEVANE
ARTISTA URBANO
Oriúndo de Ourense, Mon Devane comezou a pintar con spray no
2003 e, dende entón vén desenvolvendo un estilo moi recoñecible,
baseado no realismo, o retrato e as composicións a unha ou dúas
cores que lle dan ás súas obras un aspecto de vellas fotografías. Mon
sostén que prefire esta gama, onde predominan os azuis e os tons
verdosos, porque lle permiten centrarse nos detalles do debuxo.
Nas súas obras aparecen rostros e temas da sociedade tradicional
galega, que se funden sobre as paredes das cidades con referencias
á cultura urbana e inquedanzas contemporáneas. Dende 2016 ten
plasmado as súas creacións nos muros de distintos países, como
México, Francia, Italia ou Reino Unido.

VENRES_22
CEIP MESTRE VIDE (OURENSE)
DE 16.00 A 20.00 H.

FREEPLAY
GT7, FIFA, FORTNITE, DIRT RALLY

EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CONSOLAS
RETRO

SÁBADO_23

DOMINGO_24

CEIP MESTRE VIDE (OURENSE)

CEIP MESTRE VIDE (OURENSE)

DE 11.00 A 21 .00 H. (PAUSA DE 14.00 A 16.00H
PARA XANTAR)

DE 11.00 A 18.00 H. (PAUSA DE 14.00 A 16.00H
PARA XANTAR)

TORNEOS

TORNEOS

SMASH BROS , FIFA E FORTNITE

FASE FINAL DE TORNEO DE DIRT RALLYE

FASE FINAL DE TORNEO DE SMASH BROS

FASE FINAL DE TORNEO DE FORTNITE

FREE PLAY
GT7, FIFA, FORTNITE, DIRT RALLY

EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CONSOLAS
RETRO
A CARGO DO MUVI (MUSEO DO VIDEOXOGO)

CARREIRAS DE GT7

A CARGO DO MUVI (MUSEO DO VIDEOXOGO)

CARREIRAS 1, 2 E 3

MÚSICA EN DIRECTO

MÚSICA EN DIRECTO

TORNEO

CHARLA

FASE GRUPAL DE TORNEO CLASS ROYAL

ESPORTS BUSINESS LIVE

FASE FINAL DE TORNEO CLASS ROYAL

FASE FINAL DE TORNEO DE FIFA

FREE PLAY
GT7, FIFA, FORTNITE, DIRT RALLY

EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CONSOLAS
RETRO

SORTEO DE 2 PS5:
• 1 PS5 A SORTEAR ENTRE TODOS
OS ASISTENTES
• 1 PS5 A SORTEAR ENTRE
TODOS OS PARTICIPANTES NOS
TORNEOS
PREMIOS DO TORNEO DE CLASH ROYALE:
•
•
•
•

1º PREMIO DE 50€
2º PREMIO DE 25€
3º PREMIO DE 15€/
4º PREMIO DE 5€

PREMIOS DOS TORNEOS DE FORTNITE, FIFA,
SMASH BROS E DIRT RALLY:
•
•
•
•

1º PREMIO DE 200€
2º PREMIO DE 100€
3º PREMIO DE 50€
4º PREMIO DE 25€

A CARGO DO MUVI (MUSEO DO VIDEOXOGO)

CARREIRAS DE GT7
CARREIRA 4

CEREMONIA DE PODIO
SCR E GT7

MÚSICA EN DIRECTO

AS INSCRICIÓNS PÓDENSE REALIZAR NO
PAVILLÓN DO CEIP ANTES DOS TORNEOS
OU A TRAVÉS DO FORMULARIO ACCESIBLE A
TRAVÉS DESTE CÓDIGO QR

EXPOSICIÓNS
C.C. Marcos Valcárcel
“Ao redor do universo Beatle”
Do 25 de abril ao 12 de xuño
“O Alpinche, un vehículo único
e mítico”
Do 26 de abril ao 17 de maio
“Colección de Trenes Fernández
Pacheco-Outeiriño (COFEPO)”
Exposición permanente
HORARIOS DE VISITA:
De luns a venres
11.00 a 14.00h e 17.00 a 21.00h
sábados e domingos:
11.00 a 14.00h

MÉRCOLES_27

XOVES_28

C.C. M. VALCÁRCEL (OURENSE)

C.C. M. VALCÁRCEL (OURENSE)

C.C. M. VALCÁRCEL (OURENSE)

IES VILAMARÍN (VILAMARÍN, OURENSE)

FONOGRÁFICO)

PACO TRINIDAD (PRODUTOR

COMPOSITOR)

DISCOGRÁFICO)

JULIO RUIZ (LOCUTOR DE RADIO.

XORNALISTA MUSICAL)

CHEMA RÍOS

(COMISARIO DA EXPOSICIÓN)

PACO MARTÍN (DIRECTOR

ARTÍSTICO)

XARDÍNS PADRE FEIJÓO (OURENSE)

ICC MUSIC
HOMBRES G
DOMINGO_24

12.00 H - 14.00 H .

XARDÍNS PADRE FEIJÓO (OURENSE)

ICC MUSIC
AMARO FERREIRO
COLECTIVO DA SILVA
TUNDUB

21.30 H.

21.00 H .

PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ (OURENSE)

A INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN
“O ALPINCHE, UN VEHÍCULO ÚNICO
E MÍTICO”

MESA REDONDA: “O ALPINCHE, EXEMPLO DA
CREATIVIDADE APLICADA Á COMPETICIÓN”
DA FUNDACIÓN ESTANISLAO
REVERTER)

FABULOSOS WEEKEND

RICARDO MUÑOZ LLORCA
(XORNALISTA E PILOTO)

(NESPRESSO ESPAÑA)

MIGUEL GONZÁLEZ
(CHEF)

MARTÍN SOUSA

(XORNALISTA)

(CONFITEIRO)

FRANCISCO DOMÍNGUEZ

CONFERENCIA: “O PODER: UN ESTRATEGA
LÉ A MAQUIAVELO”

DANIEL GUZMAN

(HOSTALEIRÍA E TURISMO)
(CHEF)

PEDRO BAÑOS

(CORONEL,
ESCRITOR E CONFERENCIANTE)
TEATRO PRINCIPAL (OURENSE)

C.C. M. VALCÁRCEL (OURENSE)

XESTIÓN CULTURAL
A INNOVACIÓN NA XESTIÓN DA
CULTURA

MÚSICA
“EXTRAÑOS EN EL ESCAPARATE”. UNHA
HOMENAXE A JAIME NOGUEROL

JOSÉ LUIS SALA (COPILOTO DO

YOSI DOMÍNGUEZ

ALPINCHE)

JOSÉ LUIS DÍAZ CORTIZO

(ELECTRICISTA. UN DOS
CREADORES DO ALPINCHE)

DAMIÁN SEIJAS

SECTOR EDITORIAL

LUIS REVERTER GIL (PRESIDENTE

ICC MUSIC

(BARISTA E BARTENDER)

09.00 H.

11.00 H.

11.00 H.

DESEÑO E AUTOMOCIÓN

WILLY GÓMEZ

(DESEÑADOR E ARQUITECTO)

JORGE GUITIÁN

TECNOLÓXICA E DE INNOVACIÓN)

NICOLÁS PASTORIZA (MÚSICO

VILAMARÍN, ESCOLA DE REFERENCIA

PEPE CRUZ

PATRIMONIO CULTURAL E
GASTRONOMÍA PARA UN
TURISMO SOSTIBLE

20.00 H.

12.30 H .

CHARLIE SÁNCHEZ (PRODUTOR

TENDENCIAS NAS TECNOLOXÍAS DA
INFORMACIÓN EN 2022

MARTA DEL AMO (XORNALISTA

19.30 H.

MESA REDONDA “HOMBRES G: DO CUMIO DA
INDUSTRIA DISCOGRÁFICA A ICONO POP”

MESA REDONDA: “AO REDOR DO
UNIVERSO BEATLE”

20.00 H.

ARTÍSTICO)

19.30 H.

(DIRECTOR

20.00H.

12.00 H .

PACO MARTÍN

INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN
“AO REDOR DO UNIVERSO BEATLE”

(RELACIÓNS INSTITUCIONAIS DE
TIK TOK)

GASTRONOMÍA

DE CRUZ NOVILLO A CRUZ MÁS
CRUZ. 65 ANOS DESEÑANDO
ESPAÑA

YASMINA LARAUDOGOITIA

INDUSTRIA DISCOGRÁFICA
PRESENTACIÓN DO LIBRO “RÁFAGAS”

DESEÑO E PATRIMONIO
INSPIRACIÓN CREATIVA A
TRAVÉS DAS TIC

20.00 H.

TIC

PROXECCIÓN DO DOCUMENTAL
“THE BEATLES AT SHEA STADIUM”

MANEL G. PIÑERO (PROFESOR DE
ECONOMÍA NA UB)

(CANTANTE)

A CULTURA, POLOS SEUS
PROFESIONAIS

MANUEL RECIO ‘PATACHO’

MARIANA PINEDA (DIRECTORA DE

LA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA)

(MÚSICO. PRESIDENTE DE SEDA)
21.30 H.

C.C. M. VALCÁRCEL (OURENSE)

MARTES_26

MÚSICA E CROSSMEDIA
18.30 H.

SÁBADO_23

LUNS_25

MARIANO MUNIESA

PREMIOS RODOLFO PRADA

(XORNALISTA MUSICAL)

VENRES_29

JAIME NOGUEROL

(XORNALISTA, ESCRITOR E
LETRISTA)
COA ACTUACIÓN DE

HABITACIÓN VUDÚ

C.C. M. VALCÁRCEL (OURENSE)

FORO LA REGIÓN - ICC WEEK
20.30 H.

OU-ICCW-22

ANA IRIS SIMÓN

(ESCRITORA)

Foto: Alberte Paz

