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RESUMO do PROXECTO

Imagina Atlántica é un proxecto de cooperación interrexional do

- Creación da aplicación turística «J’aime Angoulême», deseñada

Arco Atlántico financiado polo programa INTERREG IVB. Coordinado por

en colaboración con empresas de Angoulême. Este produto estase des-

GrandAngoulême para o período 2010-2013, agrupa a 7 socios de 4

envolvendo actualmente en España e Portugal.

países: Eixo Atlántico (España e Portugal), Fundação da Juventude (Portugal), Deputación de Ourense (España), Xunta de Galicia (España) e
CAST Limited (Reino Unido). Este proxecto está financiado nun 65 %.
O proxecto ten como obxectivo a estruturación dunha rede de axentes que abranga todo o Espazo Atlántico no ámbito das
tecnoloxías da imaxe. Apóiase en tres eixes estratéxicos: a forma-

- Creación do 1º Concurso de Artes Dixitais Imagina Atlántica,
que serviu para dar a coñecer a artistas de Angoulême. Está previsto
que se celebre unha exposición en xuño do 2013 en España (Ourense).
- Desenvolvemento, de man da asociación 16000 Images, da plataforma «Imagin’a Job» para favorecer o acceso a prácticas e ao emprego dos mozos europeos do sector da imaxe.

ción, o desenvolvemento económico e a innovación.
-Elaboración de estudos sobre o posicionamento do sector da
Leváronse a cabo tres tipos de iniciativas: estudos, actividades experimentais e organización de encontros profesionais. As principais
materializacións do proxecto son as seguintes:

crear unha Axencia Europea de desenvolvemento dos profesionais da imaxe. Os resultados poñen de relevo a necesidade de refor-

- Organización de seminarios profesionais para 124 expertos euro-

zar a estratexia no ámbito internacional deste sector, así como

peos do sector da imaxe; de aí xurdiu o 1.o Encontro Europeo sobre Te-

iniciativas que redunden no desenvolvemento da innovación arredor de

rritorios Creativos (decembro do 2012) e a elaboración dunha base de

instrumentos como os Living Lab

datos (700 estruturas vinculadas ao sector da imaxe).
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imaxe do proxecto IMAGINA no marco europeo e a posibilidade de

Desde o ano 2010, os axentes dos territorios socios veñen reclamando a

- Organización de programas de intercambio para 54 profesionais e

posta en marcha de iniciativas de Imagina Atlántica, o cal propiciou o re-

61 estudantes do sector da imaxe (encontros bilaterais de empresas,

forzo dos vínculos entre as estruturas da imaxe, favorecendo deste

visitas de prospección, prácticas en empresas e clases maxistrais).

xeito a visibilidade das competencias a escala europea e internacional.
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1 Introducción
Obxectivos xerais do proxecto

IMAGINA ATLÁNTICA é un proxecto desenvolvido no marco do programa
de cooperación territorial europeo INTERREG IVB e inscríbese na prioridade 1 do Espazo Atlántico para a promoción das redes empresariais e de
innovación transnacionais.
Este proxecto ten como obxectivo crear un cluster atlántico de alcance no
tempo arredor das tecnoloxías da imaxe dixital, así como despregar o potencial do consorcio transnacional de competencias «educación, investigación,
profesionais, colectividades, territoriais», constituído nas operacións de
posta en valor do patrimonio atlántico, para probar o funcionamento dun
cluster en rede e perfilar a creación dunha Axencia transnacional de promo-

Mapa de implantación de los socios del proyecto

ción específica.
O proxecto agrupa a 7 socios de 4 estados do Espazo Atlántico e de 5
rexións diferentes: Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (FR),
Eixo Atlántico (ES, PT) Fundaçãou dá Juventude (PT), Deputación de Ourense
(ES), Xunta de Galicia (ES), CAST Limited (UK).
O proxecto apóiase en tres eixes estratéxicos: a formación, o desenvolvemento económico e a posta en valor do patrimonio. Así
mesmo, articúlase arredor de iniciativas de localización e planificación para o funcionamento do cluster e da súa Axencia de promoción,
así como de iniciativas concretas para ensaiar o funcionamento en

Oporto, Portugal

País de Gales, Reino Unido

Angoulême, Francia

Ribeira Sacra, Galicia. España

forma de cluster en diferentes aspectos: intercambios de coñecementos
entre profesionais, programas de intercambios e de formación especializada
en competencias de dirección para profesionais novos, posta en rede de
equipos transnacionais de producións e de creadores.
O orzamento do proxecto é de 1.633.647,96 euros e está financiado nun
65 % polos fondos FEDER.
O seminario de lanzamento tivo lugar en xuño do 2010 e estaba previsto que o
proxecto concluíse no 2013 na súa versión inicial. Pero á vista dos bos resultados das actividades desenvolvidas entre o 2010 e o 2013, aceptouse amplialo
ata febreiro do 2014 coa posta en marcha de catro novas actividades.

3

Os socios
O conxunto dos socios ten como característica común a de traballar en directo coas
redes configuradas arredor das tecnoloxías da imaxe: empresas, profesionais mozos,
centros de investigación, universidades ou escolas superiores. Xuntos constitúen un forte
potencial para a constitución dun cluster. Ademais, cada un conta no seu territorio cun
patrimonio, natural ou construído, de carácter excepcional.
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2 O sector da imaxe, unha oportunidade
para o desenvolvemento das industrias
creativas no Espazo Atlántico europeo
Situación do sector da imaxe nos catro territorios (Estudo IDATE - 2010)

A Communauté d'Agglomération du Grand AngouCOMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

lême (FR), como xefe de fila, caracterízase pola existencia,

desde hai 40 anos, do Festival International da Bande Dessinée (Festival Internacional de Cómic) e polo desenvolvemento no seu territorio do Pôle Image Magelis, que

Unha das primeiras actuacións dos socios do proxecto foi dirixir un estudo global destinado a identificar e catalogar os polos audiovisuais no territorio do
Arco Atlántico.

inclúe un conxunto de institucións de formación e investigación, instalacións públicas e unha rede de empresas competitivas dentro dos sectores do videoxogo, o

O propósito desta iniciativa foi rexistrar e inventariar previamente os

cine de animación, o cómic e a filmación de imaxe real.

recursos existentes e susceptibles de seren mobilizados do Espazo
Atlántico; recursos da mesma clase que os que existen arredor do polo

Eixo Atlántico (ES e PT) é a primeira eurorrexión

audiovisual de Angoûleme, autor deste proxecto.

urbana de natureza transfronteiriza e ten capacidade
para agrupar as sinerxías dunha rede de empresas vinculadas ás tecnoloxías da imaxe nos territorios fronteirizos.

Os ámbitos de competencia dos sectores da rama da imaxe abordados neste
estudo son: o cómic, a animación, os videoxogos e a filmación de imaxe real.
Así pois, o estudo permitiu:

A Fundaçao da Juventude (PT), que se especializa
desde hai 20 anos na incorporación de profesionais

- A identificación de polos audiovisuais ou de recursos constitutivos

mozos ao mercado de traballo, forma parte destacada das estruturas incluídas no

dos polos audiovisuais (empresas, establecementos e centros de forma-

desenvolvemento do cluster das industrias creativas do Norte de Portugal gra-

ción e de investigación, lugares de exposición e de creación de Artes

zas ao Palacio das Artes, lugar de exposición e residencia de artistas e punto de

Dixitais, asociacións e institucións asociadas e interesadas, organizacións e

referencia da vida cultural para os artistas novos do norte de Portugal.

empresas vinculadas á transferencia de tecnoloxía).

A Deputación de Ourense (ES), administración

- O deseño dun inventario por especialidades que adopte a forma

pública local, conta cunha rede de empresas dedica-

dunha base de datos de 688 estruturas e que se poida consultar no

das ás novas tecnoloxías agrupadas na Confederación de Empresarios.

sitio web do proxecto: www.imagina-atlantica.eu

A Xunta de Galicia (ES) asume na Autonomía galega as

- A identificación das liñas de colaboración ou das necesidades poten-

políticas para a mocidade e é membro da Axencia Nacio-

ciais dos axentes dos sectores incluídos no inventario, despois de facer unha

nal Española para a Mocidade, o cal lle outorga repercusión nacional e

análise de mercado dos polos audiovisuais existentes en Europa.

internacional ao cluster a través do apoio aos profesionais mozos.
- O recoñecemento da Posta en Valor do Patrimonio a través da DixitalizaCAST Limited (UK), asociación de carácter non lucra-

ción como un eixe fundamental do proxecto e que asume o reto de

tivo, especializada no desenvolvemento de software de

desenvolver un centro de excelencia neste eido.

visualización e animación interactiva, recibiu a encarga por parte da Asemblea
Permanente do País de Gales de crear un centro de novas tecnoloxías de visualización. Ademais, forma parte do cluster Ciencia e Patrimonio e colabora coa
Universidade de Bangor, especializada en industrias creativas.
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Principais elementos de análises do estudo

Diferentes visións do concepto «Imaxe»

Os recursos

Os catro socios do proxecto Imagina Atlántica teñen visións distintas do

Tanto en Gales do Norte coma en Portugal existe oferta de formación

seu posicionamento: Grand Angoulême quere integrar a imaxe baixo a

enfocada a segmentos (videoxogos, animación) para os cales se obser-

idea de «diversión»; en Galicia anteponse a produción audiovisual e, en

van poucas saídas locais. Se as empresas se organizasen en rede —o

concreto, a imaxe real; Gales do Norte e o norte de Portugal manexan

cal axudaría a salvar ese desaxuste entre a oferta e a demanda de for-

un concepto máis amplo de «industrias creativas».

mación— os estudantes terían máis posibilidades de facer prácticas ao
finalizar os seus estudos.
Ningún dos socios destaca como rexión de referencia para a investi-

Os diferentes segmentos do sector da imaxe

gación no ámbito da imaxe. En Francia, os laboratorios de referencia
rexional están situados fóra do departamento de Charente. En Galicia e

A imaxe real constitúe o tronco común máis evidente entre as catro
rexións, dado que este segmento é o máis importante do sector. No
entanto, as actividades dos socios son nacionais, máis concretamente
rexionais e, en dous casos (Galicia e Gales do Norte), están moi influídas
pola existencia de televisións rexionais. Non hai a garantía de que a cola-

no Norte de Portugal as vías de comunicación entre os laboratorios e
as empresas non parecen estar moi asentadas. No entanto, tanto TechniumCast, que desenvolve unha serie de tecnoloxías xenéricas na esfera
do visual, como as empresas de Angoulême, que desenvolven solucións 3D, se alzan como puntos de referencia.

boración entre os produtores das diferentes rexións lles permita alcanzar
o tamaño idóneo no mercado do audiovisual. Con todo, as iniciativas en

Para rematar, en materia de promoción, hai unha abundante oferta de

materia de novas tecnoloxías aplicadas ao sector audiovisual poderían

festivais e de museos entre os socios de Imagina Atlántica.

resultar beneficiosas para as ramas audiovisuais de cada rexión.
Grand Angoulême é, sen dúbida, o líder natural do proxecto «Imagina
Atlántica» no terreo da animación. Así e todo, os seus socios teñen
pouca presenza neste ámbito, exceptuando a Galicia.
Cada unha das rexións socias dispón de recursos no ámbito do
cómic. Pero, probablemente a imaxe do que sucede en Gran Angoulême, son os autores os que destacan, con poucas ou ningunha
editorial significativa.
A situación é máis favorable no campo do videoxogo. Tres socios
posúen varias empresas neste sector, aínda que ningunha delas ten un
tamaño significativo a escala nacional.
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A posta en valor do patrimonio, o turismo: unha
oportunidade para os territorios do Espazo
Atlántico, así como unha oportunidade para as
empresas da imaxe

PROPOSTAS
As principais recomendacións propostas
- A liña de acción de Imagina Atlántica relativa aos intercambios no

A análise dos recursos dispoñibles nos territorios dos socios do proxecto indica

ámbito da formación podería ampliarse ás organizacións formativas

que, probablemente, os conceptos «imaxe» ou «tecnoloxías da imaxe» non son

dentro do campo do turismo e do patrimonio.

suficientemente integradores. As actividades de cada rexión poden verse beneficiadas pola colaboración entre socios, pero as sinerxías resultantes non

- Poderíase organizar unha iniciativa de promoción común para

bastarán para dotar o cluster dunha identidade propia. Nun mercado tan com-

todos os socios sobre o tema da posta en valor do patrimonio a

petitivo coma o dos clusters, e tendo en conta a dificultade inherente á

través da dixitalización.

separación xeográfica entre os socios, pode ser conveniente decantarse por
unha temática sólida para o conxunto das actividades.

- Poderíase implantar un instrumento de vixilancia, que beneficiase ao
conxunto dos socios, destinado á innovación na esfera da posta en

Por iso, a noción da posta en valor do patrimonio con fins turísticos podería eri-

valor do patrimonio a través da dixitalización.

xirse non só nunha das liñas de actuación da cooperación, senón tamén
constituír o seu posicionamento xeral. Así e todo, a temática «imaxe e patri-

- Poderíase facer unha convocatoria de proxectos dirixida aos

monio» é demasiado limitada á vista das principais aplicacións das novas

creadores sobre o tema «escenificación do patrimonio».

tecnoloxías no ámbito da posta en valor do patrimonio. Estes novos servizos
recorren á imaxe (dixitalización, síntese de imaxe…), pero igualmente a un

- Poderíase levar a cabo unha reflexión común e un intercambio de

amplo abano de solucións de telecomunicacións e de Internet (desde a xeolo-

boas prácticas sobre o tema «dixitalización do patrimonio persoal»..

calización ata as redes sociais, pasando polos universos virtuais).
Por todo iso, xurdiu a proposta de reflexionar sobre a creación dun «centro
de excelencia para a Posta en Valor do Patrimonio a través da Dixitalización». As liñas de traballo propostas son as seguintes:
- animación dun ecosistema «posta en valor do patrimonio a través da
dixitalización»;
- elaboración dun amplo cartafol de solucións de e-turismo;
partindo deste esquema, trataríase de multiplicar as experiencias de solucións
de «posta en valor do patrimonio a través da dixitalización» de forma pouco
selectiva para crear un catálogo de solucións.
- elaboración dun prego de condicións común para os produtos Imagina
Atlántica.
Segundo este enfoque, as solucións desenvolvidas por cada socio responden
a unha etiqueta «Imagina Atlántica» que corresponde a solucións orixinais e que
se distinguen claramente dos produtos dispoñibles no mercado.
A animación dun ecosistema arredor da «Posta en valor do patrimonio a través
da dixitalización e do turismo» configúrase como o eixe principal do proxecto.
Con este fin, recomendáronse varias liñas de actuación para apoiar o xurdimento de novas competencias, o desenvolvemento de novos produtos e o
reforzo estratéxico dos polos audiovisuais no Espazo Atlántico.
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3 Facilitar e reforzar as iniciativas a favor da
mobilidade europea de estudantes,
profesionais mozos e empresas
Un dos obxectivos iniciais de Imagina Atlántica era o de favorecer a relación
entre os axentes dos diferentes territorios mediante o intercambio de
coñecementos e de boas prácticas entre profesionais. Tamén se pretendía
experimentar vías de integración dos estudantes recentemente titulados na
rama da imaxe no mercado de traballo a escala europea.

IMAGINA ATLÁNTICA:
a cooperación europea como apoio á creatividade e ao desenvolvemento dos territorios

realizar unha vintena de películas de animación en colaboración con recoñecidos creadores deste campo. Ademais, dous estudantes galegos fixeron
unha película sobre un festival cultural de Porto.
- Prácticas de curta duración en empresas destinadas a profesionais mozos. Maioritariamente foron os mozos profesionais galegos os que
experimentaron un proceso de inmersión (desde uns poucos días ata un
mes) en empresas do País de Gales e de Angoulême.

PROGRAMAS

Co fin de adaptar o mellor posible os programas de intercambio segundo as

Lista dos 14 programas de intercambio

necesidades dos socios europeos do proxecto, esta iniciativa ampliouse ás

• 2 profesionais mozos galegos – PROGRAMA de VISITAS - Angoulême,

universidades e ás empresas do sector da imaxe pertencentes ao Arco Atlántico para que se produzan intercambios bilaterais baixo a forma de clases
maxistrais, encontros bilaterais entre empresas e visitas de prospección.

decembro 2012
• 4 estudantes galegos – PRÁCTICAS en EMPRESAS – Bangor, País de
Gales, xullo 2012
• Encontro de Empresas de Videoxogos e Software (9 participantes) –

Doutra banda, os 4 países implicados difiren moito na lexislación relativa ás
prácticas de empresa para estudantes ou profesionais mozos. Francia, por
exemplo, ten unha normativa moi estrita respecto dos concertos que se establecen entre a universidade, a empresa e a persoa que fai as prácticas. Por

ENCONTROS BILATERAIS Angoulême/Caernarfon, setembro 2012
• Seminario «Creación de películas de animación» - EESI / Universidade de
Glyndwr - CLASE MAXISTRAL (15 estudantes, 2 profesores)- Glyndwr,
País de Gales, xuño 2012

iso, as prácticas da xente nova en empresas planificáronse para períodos curtos e ao abeiro desta idea: «descubre as empresas».

Os programas de intercambio transnacionais

• 2 Seminarios «Creación de películas de animación», Rally de animación
- EMCA / Universidade de Newport CLASE MAXISTRAL (28 participantes) - Angoulême, nov. 2011 e Newport, maio 2012
• Evento «Portugal Criativo»; coa participación de Serge Elissalde - Porto,

Resultados esperados: Definir e poñer en marcha cinco programas de intermaio 2012
cambio transnacionais para 25 estudantes en prácticas ou profesionais
mozos e 12 centros de formación en 4 rexións diferentes do proxecto.

• 2 bolseiros galegos en prácticas – PRÁCTICAS en EMPRESAS - Angoulême, abril 2012

Así pois, ao longo do período 2011-2012, organizáronse 14 programas de
intercambio que reuniron a 54 profesionais e 61 estudantes:
- Programas de visitas para delegacións de profesionais interesados destinadas aos intercambios de coñecementos ou de carácter comercial. Na
maioría, estes programas de visitas leváronse a cabo en Angoulême e coas
empresas do polo audiovisual.

• PROGRAMA de VISITAS para autores galegos de cómic (12 participantes) - Angoulême, abril 2012
• PROGRAMA de VISITAS para responsables de universidades galegas (6
participantes) - Angoulême, nov. 2011
• 5 estudantes galegos – PRÁCTICAS en EMPRESAS – Bangor, País de
Gales, sept./out. 2011
• ENCONTROS BILATERALES nos festivais da imaxe realizados nos terri-

- Aproveitando as reunións dos socios europeos, organizáronse encontros
bilaterais «Business to Business» orientados ás empresas dos territorios e
tamén aos responsables dos festivais do mundo audiovisual.
- Clases maxistrais destinadas ás universidades e ás escolas superiores
de imaxe. Nestas clases maxistrais ou «seminarios» de dúas semanas de
duración, varios grupos de estudantes de Angoulême e de Gales puideron

torios (14 participantes) - Ourense, out. 2011
• PROGRAMA de VISITAS para estudantes e profesionais mozos (8 participantes) - Angoulême, out. 2011
• 2 profesionais mozos galegos – PRÁCTICAS en EMPRESAS - Porto, maio 2011
• 5 profesionais mozos galegos – PRÁCTICAS en EMPRESAS - País de
Gales, abril 2011
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Os estudantes do Taller EMCA /
Universidade de Newport –Angoulême, novembro do 2011, e
Newport, maio do 2012

Programa de visitas para os bolseiros
(Profesionais do mundo da animación e
da banda deseñada) da Deputación de
Ourense -Angoulême, abril do 2012
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SEMINARIOS
Lista dos 7 seminarios profesionais
• Seminario Distribución & Circulación (11 participantes) – Ourense
(Galicia), out. 2011
• Seminario Elaboración de Programas de Intercambio (12 participantes)
• Seminario Elaboración da plataforma Imaxina Web - Llandudno,
abril 2011
Extracto de COOK with Dan, película de animación
realizada no marco do Taller EESI / Universidade de
Glyndwr - Glyndwr, País de Gales, xuño do 2012

Os seminarios internacionais
Resultados esperados: Definir e organizar, en tres rexións diferentes do proxecto,
un programa de tres seminarios técnicos temáticos internacionais onde se presentaron as actividades «percorridos turísticos e culturais», «plataforma virtual» e

• Seminario Posicionamento de Mercado do Cluster (24 participantes) - Llandudno, abril 2011
• Seminario Elaboración de Programas de Intercambio (41 participantes) – Porto, feb. 2011
• Seminario Percorridos Turísticos (22 participantes) - Angoulême,
nov. 2010
• Seminario Elaboración de Programas de Intercambio (13 participantes) - Angoulême, nov. 2010

«circulación de obras e artistas» para 25 participantes e 5 xornalistas.
Os socios convocaron sete seminarios profesionais no 2010 e o 2011 no País
de Gales (Llandudno), Portugal (Porto) e Francia (Angoulême). Estes seminarios

taforma virtual» e «circulación de obras e artistas». Deste xeito, 124 expertos

Ten a palabra un participante nos encontros «Business to Business»

traballaron nos temas do posicionamento de mercado do Cluster Ima-

> Vincent Percevault, directivo de «Game Audio Factory», líder francés

gina Atlántica e na elaboración dos pregos de condicións da plataforma

na sonorización de videoxogos, representante do grupo francés euro-

web do produto turístico innovador.

peo Native Prime e participante na École Nationale du Jeu et des

organizáronse co propósito de favorecer os acordos entre reputados expertos e
os axentes institucionais dos territorios asociados para esbozar e definir os plans
de acción e as actividades do proxecto: «percorridos artísticos e culturais», «pla-

Médias Interactifs Numériques d'Angoulême tomou parte nunha misión
O conxunto destas iniciativas, así como a forte mobilización dos axentes locais

de prospección no País de Gales en setembro do 2012:

de cada territorio, poñen de manifesto a necesidade de que xurdan proxectos de
cooperación entre os axentes locais do Arco Atlántico apoiados polas políticas

«A experiencia que se está levando a cabo no seo do proxecto Imagina Atlán-

públicas. A vantaxe —destacada polos participantes (empresas e universida-

tica é sumamente interesante para nós, os directivos das empresas

des)— radica na flexibilidade, tanto administrativa como operativa, destes

audiovisuais, nun momento no que desexamos orientar a nosa actividade á

programas e na rapidez e eficacia da súa implantación, sobre todo no caso

exportación. Ofrécenos, así mesmo, a oportunidade de participar na creación

das clases maxistrais e das prácticas dos profesionais mozos en empresas (se

dun proxecto colectivo e de sumarnos á reflexión política. As nosas empresas

se comparan cos programas europeos en vigor, tales coma ERASMUS e LEO-

están instaladas nun territorio propicio para o sector onde se desenvolve a súa

NARDO). Verbo destes logros, os socios do proxecto Imagina Atlántica aspiran a

actividade, pero a súa prosperidade tamén depende de que se abran ao ámbito

que estes programas de intercambio se perpetúen máis alá do proxecto europeo.

europeo, que coñece as mesmas limitacións, as mesmas problemáticas. É

Con este fin creouse a ferramenta web «Imagin’a Job» no marco da actividade 6

necesario que atopemos o modo de organizarnos colectivamente para prote-

de promoción do cluster a escala internacional.

xer os nosos mercados, crear novos produtos e novos xeitos de difundilos».
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Seminario Percorridos Turísticos
Angoulême, nov. 2010

Seminario Distribución e Circulación
Ourense, out. 2011

Seminario Elaboración de
Programas de Intercambio
Porto, feb. 2011
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4 Promover a experimentación para apoiar O turismo como sector de desenvolvemento para
a aparición de novas ferramentas a favor
os profesionais do sector da imaxe: o exemplo
da innovación e da competitividade das
da elaboración dun produto piloto
empresas, así como o desenvolvemento
(Iniciativa 1) A Posta en Valor do Patrimonio atlántico a través do emprego de
da empregabilidade e as competencias
Imagin’a Job: unha ferramenta a favor da mobilidade da xente nova e da súa integración no
mercado de traballo

tecnoloxías da imaxe nos percorridos turísticos e culturais organízase arredor
da constitución dun grupo de expertos e do experimento realizado en Angoulême dun produto piloto —percorrido urbano turístico— utilizando as
tecnoloxías 2.0.
O segundo obxectivo (Iniciativa 2) é a expansión a partir do produto piloto de

Dentro dos programas de intercambio organizados entre os anos 2010 e 2013

Angoulême nas cidades asociadas.

e no marco do proxecto creouse unha nova ferramenta web específica: Imagin’a Job.

Co gallo dun seminario profesional celebrado en Angoulême en novembro do
2010 reuniuse un grupo de expertos do campo do turismo e as novas tecno-

Elaborada por «16 000 Images», a asociación de empresarios do audiovisual

loxías co fin de definir os obxectivos comúns desta actividade para os socios.

de Angoulême, «Imagin’a Job» ofrécelles, desde abril do 2013 e nos 4 idio-

Con anterioridade, os expertos realizaran un traballo previo de identificación

mas do proxecto, diferentes servizos a estudantes, mozos profesionais e

das necesidades turísticas dos territorios asociados.

empresas do conxunto dos territorios do proxecto (Galicia [España], Norte de
Portugal, País de Gales [Reino Unido] e Poitou-Charentes [Francia]). Esta plataforma constitúe unha rede europea de difusión eficaz e facilita a mobilidade da
xente nova. As ofertas de emprego son gratuítas para os territorios asociados
a Imagina Atlántica. Imagin’a job permite á vez:
- promover relacións entre empresas, centros de formación ou universidades e os estudantes;
- facilitar o acceso ás ofertas de prácticas e primeiros empregos,
ampliando a oferta a todos os países de Europa;
- aumentar a visibilidade das escolas superiores e as universidades grazas
a anuarios e a repertorios actualizados.

O conxunto de socios acordou un prego de condicións para o lanzamento
dunha convocatoria de proxectos a escala europea en xullo do 2011 para crear
un instrumento de promoción turística e patrimonial utilizando as tecnoloxías
da imaxe (vídeo, dixitalizacións 2D/3D) que incluíse as seguintes funcións.
El conjunto de socios acordó un pliego de condiciones para el lanzamiento de
una convocatoria de proyectos a escala europea en julio del 2011 para crear
un instrumento de promoción turística y patrimonial utilizando las tecnologías de
la imagen (vídeo, digitalizaciones 2D/3D) que incluyese las siguientes funciones:
- Dirixirse a todas as franxas de idade e permitir a accesibilidade a un
máximo de persoas a través dun fío condutor.
- Asociar animación, conservación do patrimonio e interactividade.

É un instrumento esencial para dinamizar a empregabilidade dos mozos na
rama da imaxe e para favorecer a súa integración profesional nas mellores condicións. Esta plataforma consta de tres espazos que poden estar en conexión
permanente para intercambiar e completar os seus datos:
- un espazo «empresas»: presentación detallada, ofertas de emprego e de
prácticas, información sobre os eventos organizados;
- un espazo «estudantes e mozos profesionais»: envío de CV en liña;

- Presentar a cidade con orixinalidade e ofrecer, cunha base tecnolóxica e
metodolóxica, a posibilidade de trasladalo a todos os territorios do proxecto Imagina Atlántica.
En novembro do 2011, o xurado elixiu tres proxectos preliminares
sucintos e logo entrou nunha fase de debate para que os equipos elixidos requintasen as súas propostas. Os tres proxectos preliminares
eran os seguintes:

- un espazo «escolas e universidades»: presentación dos cursos, información sobre os eventos e programas de intercambio organizados.

www.imaginajob.fr

• A creación dun circuíto dixital de descubrimento do patrimonio, proposto
pola firma Axone Design.
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• A proxección da creación dunha produción audiovisual, proposta pola
empresa Etc.
• A creación dunha guía dixital de descubrimento do patrimonio na que
interviñese a realidade aumentada, proposta pola sociedade Monument Tracker.
Terminada esta primeira fase, o xurado elixiu en marzo do 2012 a
proposta da empresa Monument Tracker —asociada ás empresas de

Esta idea de guía dixital para smartphones e androids desenvolveuse incorporando as seguintes innovacións, á vez que preservando a funcionalidade e
a adaptabilidade:
- Integración de secuencias de animación na visita.
- Desenvolvemento de visitas interactivas.
- Emprego de opcións novas tipo «realidade aumentada» ou envío
de tarxetas.

Angoulême NTConseil (para a parte técnica) e Antéfilms Studios (para
a realización das secuencias animadas)— para que fose desenvolvida
por GrandAngoulême.

A aplicación entrou en servizo
en setembro do 2012

www.jaime-angouleme.fr

Toman a palabra os creadores da aplicación
> Jean-Jacques Lottermoser, directivo de «Monument Traker», que deseñou con dúas empresas de Angoulême «NT Conseil» e «Antéfilm» a
aplicación para smartphones e tablets «J'aime Angoulême».
«Con 6 mil millóns de teléfonos móbiles en circulación no mundo e 1 millón de smartphones polos que pasa o 40 % das conexións de Internet, podemos afirmar de certo
que, hoxe en día e xunto coas tablets, os smartphones son o primeiro soporte de
información. Máis completa que unha guía, permanentemente actualizada, perfectamente documentada con datos exhaustivos e científicos, a aplicación ‘J’aime
Angoulême’, que deseñamos con dúas empresas da rexión, representa un plus
enorme para o atractivo turístico da Cidade». «Desde o primeiro momento foron requiridas todas as nosas especialidades —confirman Adrien FARRELL e Jean-Marc
GUILLEMOY, director da empresa Antéfilms—: deseño, creación de decorados, animación, realización de vídeos… A participación dos equipos de Angoulême foi moi
valiosa e puidemos aplicar no terreo práctico nosas capacidades e o noso talento
local. Foi unha experiencia sumamente satisfactoria».
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A expansión do produto piloto nos territorios
asociados
Os socios Eixo Atlántico e Deputación de Ourense decidiron expandir este

se asociou cos organismos locais do patrimonio para a elaboración do

prototipo adaptándoo á cidade de Guimarães en Portugal e á Ribeira Sacra

contido e con empresas galegas para o desenvolvemento tecnolóxico que

en Galicia, respectivamente.

esixe a creación de animacións.

Deste xeito, no ano 2013 desenvolvéronse as mesmas funcionalidades,

As dúas aplicacións puxéronse a disposición do público en setembro

unha vez máis da man da empresa Monument Tracker, que nesta ocasión

do 2013
.

http://www.monument-tracker.com/liste-app/ribeira-sacra/

http://appshopper.com/travel/guimaraes
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Outros dous proxectos de Posta en Valor do Patrimonio desenvolvidos no marco de Imagina Atlántica

alternativo a través de sete lugares pouco coñecidos e pouco frecuentados da
zona vella (Praza de San Miguel, Praza de San Fiz, Praza de Oliveira…).

Ademais do desenvolvemento dun proxecto piloto, este valeulles aos outros

A intención artística e patrimonial era a de animar e transformar estes lugares

socios de Imagina Atlántica para apoiar experimentos que serviron para inte-

no transcurso de varias veladas con actividades de luz e son (creacións dixi-

rrelacionar as competencias Imaxe/Posta en Valor do patrimonio. Puidéronse

tais, vídeos, música, performances artísticas, de pintura ou danza…) arredor

avaliar dúas iniciativas:

das peculiaridades da cultura galega.

TEATROS DE PEDRA – Galicia (España)

PEOPLE’s COLLECTION - País de Gales

No ano 2012, a Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia impulsou o pro-

CAST LIMITED, socio do País de Gales, desenvolveu, xunto co Ministerio galés

xecto «Teatros de Pedra» (Teatros de Pedra), pensado para os artistas mozos

de Turismo, unha ferramenta interactiva de posta en valor do patrimo-

europeos de 18 a 30 anos. Este seminario, de dúas semanas de duración, tiña

nio. People’s Collection é unha plataforma colaborativa de profesionais

como obxectivo a posta en valor do patrimonio mediante o fomento, a promo-

e particulares que permite poñer en liña a disposición do público (turis-

ción e a divulgación da creación artística dos artistas mozos europeos.

tas e locais) contidos iconográficos, vídeos, arquivos sonoros e
editoriais relativos á historia e ao patrimonio galés.

Nove novos artistas e creadores franceses, portugueses, galegos e do País
de Gales reuníronse en Santiago de Compostela nun seminario orientado á
creación en común e a presentar en colaboración un percorrido turístico

www.teatrosdepedra.com
14
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5 Apoiar a creación e a divulgación da arte
a escala europea: un reto fundamental
para reforzar as industrias culturais e
creativas
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Tres obras obtiveron apoio económico para que puidesen concluírse e expoñerse en decembro do 2012 co gallo da primeira Conferencia Europea sobre
Industrias e Territorios Creativos celebrada en Angoulême.
Posteriormente, as obras expuxéronse en xuño do 2013 en Ourense, na Conferencia Internacional sobre Industrias e Territorios Creativos do proxecto
Imagina Atlántica.

O proxecto Imagina Atlántica representou a oportunidade de ensaiar un programa de circulación de creadores, a través dun concurso europeo de obras

Equipo WORDS CITY – HP Process,

dixitais, que supuxo unha posta en común de recursos transnacionais e a reva-

Francia (Hortense Gauthier e Philippe Bois-

lorización do patrimonio histórico.

nard) e Benjamin Meunier, Bélxica

A posta en marcha deste proxecto puxo de relevo as dificultades ligadas á cir-

A obra Words city é unha instalación inter-

culación das obras dentro de Europa. Como exemplo, pódense sinalar as

activa. Grazas a uns códigos QR situados

dificultades de carácter xurídico que inciden nas normas do concurso, nos con-

no espazo urbano, os usuarios de smart-

tratos para a exposición, as limitacións relacionadas coas cesións de dereitos

phones

sobre as obras, etc.

instalación artística coas que reconstrúen

poden

enviarlle

palabras

á

unha cidade virtual e poética.
Doutra banda, a experiencia da Xunta de Galicia co Seminario/evento «Teatros
de Pedra» demostrou a eficacia de reunir os artistas nun lugar común para que
creen as súas obras nun prazo determinado.

Equipo Proxecto QR CODE – Stéphanie

1er Concurso europeo de ARTES DIXITAIS

Cadoret, Francia e Lorenzo Chiavini, Italia

Aberto a escolas, estudantes, artistas e profesionais mozos, o concurso de

tes códigos para darlle vida á cidade. A súa

Artes Dixitais Imagina Atlántica aspiraba a descubrir novos talentos e a alen-

idea é propoñerlles aos usuarios que se rea-

tar as colaboracións entre as universidades ou escolas superiores e os

propien do espazo público con métodos

novos artistas.

pouco invasivos: a distribución de adhesivos

O proxecto QR CODE utiliza a tecnoloxía des-

con códigos QR que redirixen cara a contidos
O concurso anunciouse oficialmente no 2011 cando se celebraron os encon-

multimedia (animación, vídeos…).

tros profesionais «EUROGRAPHICS» de Llandudno no País de Gales, ante máis
de 500 profesionais e estudantes da imaxe.
Equipo Public Address System – Gaëtan
Lanzado en maio do 2012, o concurso propúxose como obxectivo facer com-

Gromer, Francia e Zahra Poonawala, Suíza.

petir entre si varios equipos de novos creadores europeos para crearen obras
de arte dixitais que se habían expoñer no exterior, no espazo urbano, a partir

Patrimonio sonoro é unha instalación

de catro campos creativos: son, imaxe, imaxe animada e novos medios.

interactiva colocada no espazo público
exterior. Dous altofalantes, con célula

Os concursantes debían, obrigatoriamente, formar equipos transnacionais, e

detectora de movementos, difunden

un dos seus membros tiña que estar radicado nun dos territorios socios de

unha composición musical orixinal cre-

«Imagina». En outubro do 2012 reuniuse un comité de selección, integrado por

ada a partir dos sons recolleitos na rúa,

un representante de cada territorio socio e por profesionais das artes dixitais,

favorecendo a inmersión noutros uni-

para levar a cabo unha primeira escolma.

versos sonoros.
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A creación dunha axencia europea de profesionais
da imaxe: un instrumento indispensable para
apoiar o desenvolvemento económico no Espazo
Atlántico (Estudo AMNYOS-IDATE 2012)

Ademais, os primeiros resultados do proxecto demostran que os axentes (centros
de formación e empresas) están interesados en apoiar e tomar parte en colaboracións internacionais do sector da imaxe tendo en conta diversos desafíos:
- Facilitar o acceso e o desenvolvemento de novos mercados
(internacionais) para as PEME locais.

O éxito das diferentes actuacións levadas a cabo no marco do proxecto Imagina Atlántica, tales como a creación do produto turístico piloto, a posta en
marcha de intercambios económicos ou de formación entre as escolas e as

- Aproveitar as oportunidades de financiamento complementarias para apoiar proxectos innovadores a escala europea.
- Formar asociacións internacionais que impulsen a mobilización do

empresas, o lanzamento do concurso de artes dixitais e a conferencia profe-

conxunto dos axentes do sector da imaxe (cultura, economía, formación).

sional de decembro do 2012 animou aos socios do proxecto a prolongar

Neste contexto, parece esencial a creación dunha Axencia como instrumento

estas iniciativas máis alá do programa europeo.

común para levar a cabo un plan de acción centrado no apoio á innovación e á

Con esta intención efectuouse un traballo que tiña como obxectivo determinar a pertinencia, viabilidade e condicións da creación dunha «Axencia europea de
desenvolvemento da profesión e as tecnoloxías da imaxe».

exportación. Ademais, a súa presenza nos territorios do proxecto permitiría
ofrecerlles un servizo complementario ás empresas locais e axudaría a que se
distinguise o territorio de entres outros polos.

O estudo apoiouse na experiencia e os logros do proxecto. Tanto os socios implica-

AS TAREFAS DA AXENCIA

dos neste coma os socios locais nos territorios emitiron unha primeira opinión

Debe fomentar a innovación e a experimentación transnacional entre as rexións

favorable polo que respecta ás tarefas propostas pola Axencia.

socias e outras. Neste sentido, sinaláronse varias tarefas:

A función da Axencia sería a de intervir exclusivamente para complementar as inicia-

• O apoio e a atención á internacionalización das PEME; apoio á

tivas xa en vigor e centrarse en proxectos, estimulándoos, facilitándoos e

innovación e desenvolvemento de proxectos internacionais

acompañándoos. Debería fomentar a innovación e a experimentación transnacionais

Háselles propoñer aos membros que secunden as iniciativas de comercializa-

entre as rexións socias e outras.

ción na esfera internacional, así como a organización de proxectos europeos e
internacionais: asistencia técnica, legal, avaliación, formación… Trátase dunha

Elementos contextuais que salientan a importancia de reforzar as colaboracións europeas

prestación de gran valor engadido que están demandando as empresas.
As nosas empresas, francesas ou europeas, evolucionan nunha contorna com-

O proxecto Imagina Atlántica permitiu consolidar unha análise sobre as seguin-

petitiva no que lles resulta difícil dedicarlle tempo ao I+D. Pese a isto, a innovación

tes cuestións contextuais:

segue a ser un factor determinante para a competitividade das empresas.

- Unha maior competencia nacional e europea que necesita o reforzo de

A comparativa efectuada cando se levou a cabo o estudo de viabilidade da Axen-

polo líder a nivel europeo e internacional, así como contar cos axentes

cia puxo de manifesto un concepto recente e prometedor: o «living lab». Esta

económicos en novos mercados.

función, que representa un auténtico valor engadido, ofrécelles ás empresas a posi-

- O establecemento de políticas europeas para a seguinte programación (20142020) sobre o tema das industrias creativas, necesitadas de que se constitúan

O desenvolvemento dun living lab transnacional será, xa que logo, un dos eixes

organizacións que se sumen ás dinámicas económicas e territoriais.

de traballo prioritarios desta nova estrutura. A dinámica dos living lab responde

- A formación de delegacións económicas, o impulso a intercambios entre
centros de formación e o lanzamento de convocatorias de proxectos (produto turístico, concurso de artes dixitais) permitiron ensaiar iniciativas a
escala internacional. Os resultados por parte dos axentes (empresas, cen-
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bilidade de experimentaren con produtos e servizos innovadores a escala europea.

á demanda dos socios de dispoñeren dunha capacidade de organización innovadora e experimental de proxectos europeos e internacionais.
• A vixilancia internacional sobre as convocatorias de proxectos
e o financiamento europeo

tros de formación) son moi positivos, tanto verbo das relacións

Hase poñer en marcha unha vixilancia estratéxica e unha centralización de con-

económicas (constituíronse varios mercados, ou están a facelo) como

vocatorias de proxectos relativos ao sector da imaxe. Así mesmo, serán

académicas (continúan os intercambios entre escolas).

estudadas as oportunidades de financiamento de proxectos europeos de
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carácter internacional e innovador. Tamén poderán configurarse bases de

A nivel local, recoméndase unha asociación que reúna os principais axentes do

datos sobre lugares turísticos que cómpre poñer en valor, living labs do

sector. Por esta razón, nun primeiro momento a asociación podería estar cons-

mesmo sector e proxectos innovadores emerxentes.

tituída por membros «activos» do sector: Syndicat Mixte du Pôle Image,
GrandAngoulême, Consello Xeral, Cámara de Comercio e de Industria, 16 000

• Os recursos humanos

images, CIBDI e o Consello Rexional.

Partindo da constatación de que o sector da imaxe está moi especializado polo
que ao emprego se refire, hase implantar unha ferramenta denominada «Kiosco

A gobernanza da Axencia está por precisarse, pero poderíase organizarse arredor de:

RH» que centralizará as ofertas de emprego/prácticas e os currículos dos pro-

- un consello de administración que defina e valide o plan de acción;

fesionais que buscan traballo. Tamén se poñerán en marcha programas de

- un comité directivo composto por dirixentes e responsables das princi-

intercambio de formación profesional.

pais estruturas do sector da imaxe;
- un delegado xeral (procedente do comité directivo e designado polo con-

• O marketing
A Axencia debe garantir a promoción dos seus servizos, as competencias dos
centros de formación e poñer en valor os talentos e os logros das empresas
dos territorios socios actuais e do futuro.

EN QUE FORMA SE PRESENTA A AXENCIA?
As consideracións sobre a condición xurídica da Axencia apóianse na vontade
de crear unha axencia flexible e áxil cun equipo reducido, operativa para os

sello de administración) que garanta o vínculo entre os equipos directivos
e os órganos decisorios;
- un comité de desenvolvemento que relacione de forma máis xeral os axentes do sector con outros socios.
Os socios locais encargaríanse da creación dunha oficina rexional. Ao se adheriren á súa axencia poderían acceder a unha rede e, consecuentemente, gozar
de privilexios (acceso á información, identificación de socios…) á hora de formaren asociacións.

socios públicos e privados e que favoreza a colaboración europea institucional, pero tamén de orde económica.

A elaboración do plan de desenvolvemento económico levouse a cabo para 3
anos. Ao principio os recursos procedían principalmente dos socios europeos

O estatuto asociativo propio do dereito francés presentouse como a

e dos institucionais. O exame do modelo pon de manifesto un aumento pro-

mellor solución, sobre todo porque permite a entrada de socios estran-

gresivo do poder dos recursos propios da Axencia grazas á incorporación de

xeiros nas instancias de goberno.

novos membros e ao desenvolvemento de novos servizos.

Gobernanza e organización

Analizouse un escenario base co equivalente de 3 encargados de tarefas a

Nun primeiro momento, propúxose que a Axencia se crease exclusi-

tempo completo: dous en Angôuleme e dous a media xornada; o primeiro no

vamente en Angoulême. A organización que se estableceu permitiría,

País de Gales e o segundo compartido entre os socios de Galicia e o Norte de

chegado o caso, abrila a socios internacionais con oficinas «rexionais

Portugal. Sen incluír as actividades de promoción, este orzamento elévase a

(por exemplo: Gran Bretaña, Portugal…).

233 000 € para os dous primeiros anos e a 238 000 € para o terceiro ano.

Gobernanza da
Axencia Imagina
Atlantica
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6 Fomentar as boas prácticas, compartir
competencias, debater sobre os retos

1ª Conferencia Europea sobre Industrias e
Territorios Creativos – Angoulême, 13 e 14 de
decembro do 2012

- A posta en valor do patrimonio e o desenvolvemento do turismo grazas ás
tecnoloxías da imaxe: tendencias e perspectivas.
- A cooperación internacional: elemento de innovación e de apoio ás industrias culturais nos ámbitos da imaxe e o dixital.
- A formación e os intercambios internacionais: vectores de apoio aos proxectos de colaboración innovadores.
O centenar de participantes na conferencia, así como o público en xeral, puido
contemplar na cidade de Angôuleme a exposición de obras de arte dixitais rea-

Logo de tres anos de experimentos no marco do proxecto Imagina Atlántica, os

lizada no marco do Concurso Europeo de Artes Dixitais, así como asistir á

socios decidiron organizar a 1.ª Conferencia Europea sobre Industrias e Terri-

entrega de premios aos tres equipos ganadores.

2012 en Angoulême (Francia) e reuniu —en talleres temáticos impartidos por

Toma a palabra un experto do grupo de traballo

expertos— a axentes económicos e representantes de institucións europeas

> Pascal Chauchefoin, profesor na Facultade de Ciencias Económi-

e nacionais, escolas e universidades, para debater sobre retos, oportunidades

cas de Poitiers (Francia), a propósito do estudo sobre os «Territorios

e condicións de desenvolvemento das profesións relacionadas coa imaxe e o

Creativos».

torios Creativos. Esta conferencia tivo lugar os días 13 e 14 de decembro do

ámbito dixital.
Os debates abordaron os aspectos principais do proxecto, a saber: polos e redes,

«Partindo da constatación de que a actividade das grandes metrópoles as pon en
situación de atraer as poboacións creativas, as reflexións levadas a cabo no seo
do proxecto Imagina Atlántica teñen como reto trasladar estas conclusións ao

colaboracións internacionais, turismo, creatividade nos territorios alleos á influennivel das cidades de tamaño mediano e dos espazos con pequena densidade co
cia da metrópole… coa seguinte temática: «A cooperación europea e internacional
a través dos polos e redes como apoio á creación e á competitividade das profesións e tecnoloxías da imaxe e ao desenvolvemento dos territorios».
As catro mesas redondas tiñan estes títulos:

fin de definir os medios que permitan poñer en valor e levar á práctica as competencias da creatividade cando se encontren presentes nestes territorios. Grazas
ao estudo que realizamos podemos definir con precisión as características dos
Territorios Creativos dos socios, así como as súas oportunidades de estableceren
contactos. Podemos tamén recomendar medidas para un desenvolvemento eco-

- Os polos, redes e clusters: unha organización necesaria para apoiar a competitividade e a economía das profesións e tecnoloxías da imaxe.

nómico rexional a escala europea. É un paso esencial para o posicionamento do
mercado europeo a escala mundial».

Clausura da Conferencia polo Sr.
Philippe LAVAUD, alcalde de
Angoulême e presidente de
GrandAngoulême.
Entrega de premios do Concurso Europeo de Artes Dixitais
aos tres equipos ganadores.
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FÁBRICA de TALENTOS - Portugal
O socio portugués decidiu promover o proxecto Imagina Atlántica a través de dúas
edicións cuadrilingües (francés, español,
portugués e inglés) da revista Fabrica de
Talentos dedicadas ás actividades e realización do proxecto.
Os socios e colaboradores directos do proxecto ―en particular os expertos do grupo de
traballo «Territorios Creativos»― asumiron a
redacción e a tradución dos artigos.
A primeira edición publicouse en decembro do 2012 e, xunto co diario portugués Publico, distribuíronse 20.000 exemplares. Para a segunda edición
imprimíronse 1.000 exemplares que foron distribuídos localmente polos socios. A
versión dixital coñeceu unha ampla difusión entre os socios locais dos territorios.
Abordáronse todos os temas do proxecto e grazas ás dúas edicións da revista as
actividades do proxecto acadaron unha gran difusión.

Conferencia Final do Proxecto – Conferencia Internacional sobre Industrias e Territorios Creativos – Ourense, xuño do 2013
A Conferencia final do proxecto celebrouse en Ourense, en xuño do 2013, en
presenza de todos os socios. Ante os participantes presentáronse todos os
aspectos das actividades do proxecto desenvolvidas desde o ano 2010.
Nunha primeira mesa redonda reuníronse os expertos do grupo «Territorios Creativos» para unha intervención-balance sobre as industrias creativas como novo
apoio para o desenvolvemento en Europa. Esta temática ilustrouse coa presentación da empresa Monument Tracker, deseñadora das tres anovadoras aplicacións
turísticas «Ribeira Sacra», « Guimarães» e «J’aime Angoulême». Doutra banda, a
creatividade nos territorios do proxecto púxose de manifesto a través de varios
exemplos de proxectos locais de produción de películas de animación ou de difusión dun proxecto arqueolóxico. Por último, para presentar os resultados dos
programas de intercambio e de prácticas, tres persoas que participaran en Angôuleme nos devanditos programas de visitas, prácticas en empresas e encontros
bilaterais, acudiron a expoñer os resultados dos programas de intercambio e as
súas esperanzas nunha posible prolongación deste tipo de actividade.
Igual que en Angoulême, o público da conferencia puido asistir á exposición
das obras de arte dixitais do Concurso Europeo Imagina Atlántica e coñecer
os artistas presentes na Conferencia de Ourense.
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Benvida institucional á Conferencia Internacional sobre Territorios Creativos (Proxecto
IMAGINA ATLANTICA): Rogelio Martínez,
delegado provincial da Xunta de Galicia,
Manuel Baltar, presidente da Deputación de
Ourense e Xoán Vázquez Mao, secretario
xeral do Eixo Atlántico
(Ourense, 27 de xuño de 2013).

Experiencias nos territorios creativos (Animación, etc.). Animación e banda deseñada en
Galicia: a curta ¨Birdboy¨. Alberto Vázquez,
debuxante de banda deseñada. Premio Goya
á mellor curta de Animación 2012
(Ourense, 27 de xuño de 2013).
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7 A implantación dunha política de desenvolvemento das industrias culturais
e creativas en todo o Espazo Atlántico
Co fin de tirar partido do conxunto de experiencias postas en marcha, formouse un grupo de traballo composto por diferentes expertos que tiña como
obxectivo elaborar un documento orientativo a prol dunha estratexia de promoción dunha Eurorrexión virtual atlántica das tecnoloxías da comunicación
e a imaxe.

Se o Proxecto IMAGINA ATLÁNTICA pretende profundar na posta en valor do
patromonio e na identidade das rexións atlánticas europeas mediante as tecnoloxías da imaxe, parece axeitado traballar con elementos comúns para recrear
esta identidade. Para acadar este obxectivo, cómpre fomentar as colaboracións
e os intercambios creativos e económicos nos subsectores das ICC das rexións
do Proxecto. É esencial que os axentes culturais e creativos traballen xuntos en
proxectos comúns para xerar fluxos de relacións e de contidos simbólicos que
recreen o espazo interrexional do Arco Atlántico.

Experiencias de colaboración
Esencialmente, os servizos e produtos elaborados polas ICC nos territorios par-

A partir de varias conversacións, o conxunto dos profesionais dos subsectores do audiovisual, multimedia, patrimonio e turismo das catro rexións do
Proxecto, é dicir, Angoulême, País de Gales, Norte de Portugal e Galicia,
poñen de manifesto que as ICC (Industrias Creativas e Culturais) presentan un
gran valor estratéxico para o desenvolvemento socioeconómico das rexións.

ticipantes no Proxecto son froito de experiencias de colaboración. Mesmo así,
na maior parte dos casos, esta colaboración prodúcese no seo dos estados, a
escala intrarrexional ou interrexional. Por outra banda, un dos puntos débiles
observados radica na dificultade á hora de distribuír as producións audiovisuales
e multimedia. Aínda que a UE promove a colaboración internacional mediante os
seus programas de actuación, o seu alcance é limitado.

As informacións recollidas inclúen certos elementos que caracterizan e se atopan presentes nos sectores económicos máis competitivos. Ademais,
demostran a súa capacidade para tratar a información e os contidos de modo
continuo co fin de responder rapidamente aos cambios. Os subsectores estudados contribúen a:
• Diversificar o tecido produtivo, promovendo o emprego de recursos humanos cualificados, xente nova entusiasta e moi motivada.
• Utilizar e incorporar tecnoloxías innovadoras no eido da información e
a comunicación.
• Crear produtos e servizos anovadores e poñer en valor o patrimonio e as
identidades no seo de sociedades inmersas en procesos de globalización
nos que a singularidade entraña un valor engadido.
• Desenvolver modelos organizativos flexibles, formados por pequenas unidades de produción independentes e descentralizadas que leven a cabo
tarefas especializadas que teñan como propósito elaborar produtos e servizos acabados de maneira colaborativa, coordinada e integrada en
función dos obxectivos.

Referencias da identidade rexional
As catro rexións do Proxecto posúen un vasto e diversificado patrimonio
natural e inmaterial que é unha fonte de inspiración constante para a creatividade. No entanto, non se debe renunciar ás referencias multiculturais que
son froito da educación, dos intercambios profesionais e da influencia da
comunicación simbólica globalizada. O gran número de fontes que alimentan a creatividade contribúe a revisar e a actualizar as representacións das
identidades locais e rexionais.

Ademais, para fomentar as experiencias de colaboración ligadas ás ICC nas
rexións que participan no Proxecto e, por extensión, no conxunto de rexións do
Arco Atlántico europeo, é fundamental coñecer o que fai o outro e recoñecerse
no outro. Este traballo é, nun principio, decisivo para dialogar, intercambiar opinións e traballar xuntos en iniciativas comúns. As tecnoloxías da información e
da comunicación facilitan a colaboración, pero non valen de nada se non se
basean nun previo coñecemento mutuo. Polo demais, os encontros en persoa
contribúen a establecer unha relación de confianza e a que as relacións profesionais gañen en fluidez.

Punto de vista sobre o futuro das ICC
A crise financeira tivo importantes repercusións sobre a evolución económica e instaurou un clima de incerteza. Con todo, nas rexións do Proxecto IMAGINA
ATLÁNTICA crese firmemente que o desenvolvemento socioeconómico pasará por
concentrar os esforzos despregados para estimular o sector das ICC. Ao revés
doutros sectores, cuxa economía e empregos sofren neste contexto difícil, estas
actividades fan gala dunha capacidade de resistencia ben coñecida e apreciada.
Segundo os profesionais, o futuro das ICC atópase intimamente ligado á densidade e á complementariedade das relacións internas (entre os axentes do
sector) e externas (establecidas con outros axentes económicos e sociais). Por
iso é necesario gañar en complexidade organizativa no interior das rexións e
establecer pontes interrexionais e internacionais. A este respecto, o Proxecto
IMAGINA ATLÁNTICA representa unha auténtica oportunidade.
Malia a súa natureza periférica e aínda que non inclúan ningunha gran zona
metropolitana, as ICC alcanzaron un desenvolvemento moi meritorio nas
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rexións do Proxecto, o cal demostra que a capacidade de xerar actividade

modelo alternativo ao das economías de escala que crea no territorio asime-

reside máis na conectividade, o fluxo e a calidade das relacións que na ubica-

trías, desequilibrios e desigualdades

ción xeográfica dos recursos para xerar economías de escala.

Investigación e formación

O Proxecto IMAGINA ATLÁNTICA facilitou o intercambio de coñecementos e a

Todo o mundo sabe que os recursos en materia de formación e a investiga-

medidas políticas son necesarias e que as administracións públicas deberían

ción son bens intanxibles indispensables para a adaptación constante dos

fomentar proxectos experimentais para alentar a participación das empresas e

sistemas de produción ás fluctuacións da demanda, pero tamén para a inno-

dos profesionais que traballan no campo das ICC no seo das rexións do Pro-

vación, a creatividade e o desenvolvemento socioeconómico.

xecto arredor de intereses comúns tales como a animación, as aplicacións

identificación de intereses comúns aos axentes das catro rexións do Arco Atlántico ligados ao sector das ICC. Chegados a este punto, é evidente que as

multimedia, os guiones interactivos, a infografía, etc.
Nas rexións do Proxecto, a oferta en materia de formación é ampla e existen
numerosos programas de investigación e actuacións organizativas que favorecen as liñas centradas nos subsectores das ICC. Con todo, tendo en conta
o ciclo económico actual, que esixe un axuste orzamentario dos investimentos, debe poñerse o acento na continuidade da axuda que se lles outorga á
oferta de formación e ás iniciativas de investigación existentes. Estes esforzos deben realizarse tanto no sector público coma no privado, porque neste
caso non é abondo o grao de implicación das empresas.
Os cambios que alteran as demandas, as tecnoloxías dispoñibles e os procesos
de creación, produción, distribución e organización son moi esixentes e requiren
unha posta ao día e unha especialización da oferta de formación e das liñas de

Recomendacións estratéxicas para o desenvolvemento das ICC
Saber que os sectores da cultura e da creatividade forman parte
das políticas comunitarias para o próximo período plurianual. É primordial que os responsables políticos das administracións públicas (a todos
os niveis e, sobre todo, a escala rexional e local) que participan no Proxecto
IMAGINA ATLÁNTICA saiban que a dinamización do sector da cultura e da creatividade se aborda dentro das medidas políticas da Estratexia Europa 2020 e
no Marco financeiro plurianual 2014-2020.

1

investigación. A este propósito, os estudos realizados poñen de manifesto que os
profesionais do sector das ICC demandan cursos de especialización.
Para rematar, sería oportuno afondar nunha das vertentes do Proxecto IMAGINA ATLÁNTICA, a que ten que ver coa creación de programas de
intercambio para estudantes. Sen ningunha dúbida, conviría colaborar na rea-

Saber utilizar argumentos e indicadores sobre a función estratéxica da cultura para examinar e secundar propostas. Coñecer e
recoñecerse no outro grazas á cultura e ás actividades das ICC das rexións
atlánticas europeas: dous elementos craves que sentan as bases do diálogo, a reciprocidade e a cooperación.

2

lización de cursos de especialización destinados aos profesionais e poñer
en marcha programas de investigación comúns para grupos situados nas
rexións do Proxecto.

Políticas e financiamento público
A través das súas políticas e investimentos, as administracións públicas son

Profundar nos coñecementos relativos ao patrimonio cultural,
ás actividades creativas e aos profesionais das outras rexións
do Arco Atlántico: a base da colaboración. Conocer y reconocerse en
el otro gracias a la cultura y las actividades de las ICC de las regiones atlánticas europeas: dos elementos claves que sientan las bases del diálogo, la
reciprocidad y la cooperación.

3

un dos actores clave na consolidación das ICC e xogan un papel fundamental
no mantemento destas industrias. Correspóndelles a aquelas cumprir as funcións de mediación e promoción de modelos de cooperación entre os axentes
públicos e privados co fin de responder ás fluctuacións na demanda de produtos e servizos culturais e ás necesidades relacionadas coa investigación e a
actualización da formación.
Deben contribuír igualmente co seu asesoramento cando os proxectos requiran
un certo investimento. O papel desempeñado polo apoio político e público é
esencial para aumentar a densidade dos fluxos e a consolidación das redes de
complementariedade intrarrexional e interrexional entre os axentes das ICC: un
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Favorecer a colaboración entre os axentes culturais e creativos
para poñer a punto contidos simbólicos comúns que recreen a
identidade das rexións atlánticas europeas. Para o desenvolvemento
socioeconómico son fundamentais a posta en valor do patrimonio e da identidade das rexións atlánticas. É necesario, xa que logo, alentar a
cooperación cultural transfronteiriza, transnacional e interrexional para levar
a bo porto proxectos que logren establecer fluxos de relacións e contidos
simbólicos que recreen o espazo interrexional do Arco Atlántico; espazo de
identidade e de intercambios socioeconómicos. As tecnoloxías da información e da comunicación facilitan o acceso á información e ao traballo en
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común, pero os encontros previos de carácter persoal son esenciais para
xerar un clima de confianza.
Consolidar a densidade dos intercambios e a complexidade organizativa. Favorecer a agrupación das tecnoloxías da imaxe co obxectivo
de poñer en valor o patrimonio e a identidade das rexións atlánticas europeas
esixe tecer unha densa rede de relacións complementarias entre os axentes
das ICC e con outros axentes económicos e sociais. Esta densidade debe ir
acompañada de estratexias organizativas que reforcen a complementariedade de intereses intrarrexionais, interrexionais e internacionais.

5

Manter a oferta de formación e as iniciativas de investigación
existentes, animando á súa integración. Nunha época de recesión
económica como a que estamos atravesando na actualidade, a formación e
a investigación nos subsectores das ICC supoñen un investimento prioritario
para a supervivencia da actividade económica. A capacidade de resposta
fronte aos cambios dos sistemas de produción e ás flutuacións da demanda
dependen do coñecemento, da creatividade e da innovación. Paralelamente,
é preciso integrar os programas, os equipos e os proxectos de investigación, así como harmonizar a oferta de formación para que o financiamento
destinado a este ámbito resulte rendible.

6

Apoio dos axentes públicos e privados ao investimento en formación e investigación. Tanto as administracións públicas como as
organizacións privadas deben apoiar a oferta de formación e a investigación. Na maioría das rexións do Proxecto constatouse que o investimento
privado é escaso.

7

Ampliar a oferta de formación especializada para os profesionais. A formación continua é unha esixencia do sector das ICC e diso
dan fe as demandas dos profesionais a este respecto.

8

Concibir e poñer en marcha programas de intercambio de
estudantes, profesionais e investigadores que traballen no
ámbito das ICC. Os intercambios propician a adquisición de coñecementos e o establecemento de vínculos que favorecen o desenvolvemento
de proxectos comúns.

9

Apoiar a realización de proxectos experimentais que conten coa participación das empresas e os profesionais das
ICC das rexións do Arco Atlántico europeo. As administracións públicas e as organizacións privadas deben fomentar que se leven a cabo
proxectos experimentais arredor de intereses comúns que sirvan para
salientar as vantaxes da cooperación entre as rexións do Arco Atlántico no
sector das ICC.

10

Favorecer no seo das administracións públicas a adopción
de medidas transversais orientadas a alentar iniciativas
empresariais no sector das ICC. É fundamental que os diferentes niveis
e servizos das administracións públicas colaboren coordinadamente para
fomentar iniciativas empresariais nos sectores da cultura e o turismo. Así
mesmo, convén revisar o papel do mecenado cultural e adaptalo para que
xere actividade económica.

11

ANEXOS e REFERENCIAS

Estudos e publicacións realizados no marco do proxecto:

- Estudo para a identificación e o inventario dos socios «Pôle Image» do
Espazo Atlántico; creación dunha base de datos de 700 estruturas da
imaxe implantadas nos territorios asociados – Realización: Cabinet l’IDATE, novembro 2010-febreiro 2011.

- Estudo de viabilidade da Axencia Europea de Promoción de Imagina Atlántica
– Realización: Cabinet l’IDATE – Amnyos Groupe, febreiro-setembro 2012.
- Informe do Grupo de Traballo «Territorios Creativos» - Realización por
expertos designados polos catro territorios do Proxecto – setembro
2012- maio 2013.
- Actas da Primeira Conferencia Europea das Industrias e os Territorios Creativos – GrandAngoulême, decembro 2012.

Membros do grupo de traballo «Territorios Creativos»

Designados para a rexión Galicia: Xesús Lage, Luís Ogando, Tommi Alvarellos.
Designado para a rexión Norte de Portugal: Mario Brito.
Designado para Grand Angoulême: Pascal Chauchefoin.
Designados para o País de Gales: Dafyd Diwan, Aled Jones Griffith, Roland Evans.

Sitios Web creados no marco do proxecto:

- Sitio web do proxecto: www.imagina-atlantica.eu
- Plataforma colaborativa para o emprego nos territorios asociados:
www.imaginajob.fr
- Sitio web de promoción da aplicación turística «J’aime Angoulême»:
www.jaime-angouleme.fr
- Sitio web creado no marco do Seminario «Teatros de Pedra»:
www.teatrosdepedra.com
- Plataforma colaborativa de posta en valor do Patrimonio Galés:
www.peoplescollectionwales.co.uk
- Conferencia Internacional Territorios Creativos: «Enhancing our Heritage»
(Ourense, 27-28 de xuño): http://planificacion.depourense.es/territorioscreativos/
- Sitio web San Pedro de Rocas: Centro de Interpretación da Ribeira Sacra e da
Vida Monástica: http://www.centrointerpretacionribeirasacra.com/

Contactos dos socios

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême (Francia)
www.agglo-angouleme.fr
Contacto: europe@grandangouleme.fr • Tel: 0033 5 45 93 08 27
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Galicia – España)
www.eixoatlantico.com
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Portugal) > www.eixoatlantico.com
Contacto: eu@eixoatlantico.com • Tel: 0034 986 480 616
Fundação da Juventude (Portugal) > www.fjuventude.pt
Contacto: pcardoso@fjuventude.pt • Tel: 0035 122 339 35 38
Deputación de Ourense (Galicia – España) > www.depourense.es
http://planificacion.depourense.es/ • Tel: 0034 988 385 110
Contacto: europa@depourense.es; planificacion@depourense.es
Xunta de Galicia (Galicia – España) > www.xuventude.net
Contacto: pilar.deloro.saez@xunta.es • Tel: 0034 981 54 10 10
CAST Limited (País de Gales) > www.techniumcast.com
Contacto: k.padmore@bangor.ac.uk • Tel: 0044 124 867 50 21
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ANEXO
Fotografías das actividades desenvoltas pola
Deputación de Ourense dentro do Proxecto
IMAGINA ATLANTICA (2010-2013)
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Intervención de
Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa
(xefe da Sección de Planificación e
Seguimento de Investimentos da
Deputación de Ourense) no seminario
de intercambios de profesionais do
Proxecto IMAGINA ATLANTICA
(Angouleme, 23-24 novembro de 2010).

Un momento das reunións do
Seminario do Proxecto
IMAGINA ATLANTICA realizado en
Ourense no Centro Cultural ¨Marcos
Valcárcel¨ da Deputación de Ourense
(Ourense, 13 e 14 de outubro de 2011).

Unha das reunións do Seminario realizado en Ourense do Proxecto
IMAGINA ATLANTICA (13 e 14 de outubro de 2011). Neste caso, o
seminario “Intercambio entre festivais de Cine do Arco Atlántico”,
no que participaron representantes de festivais de Francia (“Festival 16.000 Toons”, “Festival du Film des Pays du Pacifique Sud”,
“Festival du Film Francophone d´Angouleme”, e o mundialmente
famoso “Festival Internacional de Banda Deseñada de
Angouleme”); do País de Gales (“Wales One World Film Festival”,
“Outcasting.org–On Line Film Platform”); e de Portugal (“Festival
Black and White da UCP”, “Festival Internacional de Cinema Jovem
de Espinho”). Por parte galega, participaron o “Festival Internacional de Cine de Ourense”, o “Play Doc” (Festival Internacional de
Documentais), así como dous festivais que se realizan na provincia
de Ourense: as “Xornadas de Cine e Vídeo de Galicia (Xociviga)”,
do Carballiño e o “Festival Internacional de Animación On Line”,
organizado pola empresa Limaia, de Sandiás (Festival Animacam).
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Esta foto e a anterior.
Programa de intercambios da Deputación
de Ourense (Proxecto IMAGINA ATLANTICA) para novos profesionais e expertos
(Angouleme, 20-21 outubro de 2011).
Visitáronse escolas de animación e diferentes empresas de Angouleme, así como
o Festival 16000 Toons (www.16000images.com/). Entre os expertos figuraba o
director de cine de animación, Ángel de la
Cruz (www.angeldelacruz.es).

Programa de intercambios da
Deputación de Ourense (Proxecto IMAGINA ATLANTICA) para novos
profesionais e expertos (Angouleme, 2021 outubro de 2011). Entrevista co
responsable da Asociación 16.000 Images (www.16000images.com/).
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Esta foto e a anterior.
Visita dos dez seleccionados das bolsas en Angouleme da Deputación de Ourense (Proxecto IMAGINA ATLANTICA) a Ecole
Européenne Supérieure de l’image (www.eesi.eu), así como a
varias empresas de animación. Os dez seleccionados eran na súa
maioría autores de banda deseñada: Jano Viñuela, David Rubín,
Santy Gutiérrez, Iván Suárez, Sergio Covelo, Idoia de Luxán, José
Luis Serrano, Yago García, Alba González e Luís Carreira
(abril de 2012).

Visita dos dez bolseiros da Deputación Ourense
(Proxecto IMAGINA ATLANTICA) a L´Atelier du marquis
de Crocogoule (Angouleme) (crogoule.blogspot.fr/)
(abril de 2012).
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Bolseiros da Deputación de Ourense (Proxecto IMAGINA ATLANTICA) reunidos con
Soline Scutella, responsable da editorial de
banda deseñada, “Scutella Editions”
(www.scutella.fr), de Angouleme
(abril de 2012).

Visita dos bolseiros da Deputación de
Ourense (Proxecto IMAGINA ATLANTICA) a
La Maison des Auteurs (www.citebd.org),
unha residencia para novos artistas de
banda deseñada e artistas dixitais
(abril de 2012).

Bolseiros da Deputación de Ourense (Proxecto IMAGINA ATLANTICA) reunidos co
subdirector do Festival Internacional de
Banda Deseñada de Angoulême, Jean Luc
Bittard (www.bdangouleme.com/)
(abril de 2012).
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Os participantes da Deputación de Ourense
na 1ª Conferencia Europea das industrias e
dos territorios creativos (13-14 de decembro 2012, Angouleme). De esquerda a
dereita. Xosé Luis Carneiro, director do
Festival Internacional de Animación On-line
(www.animacam.tv/) e o debuxante Dani
Montero (danimontero.blogspot.com.es/).

Benvida institucional á Conferencia Internacional sobre Territorios Creativos (Proxecto
IMAGINA ATLANTICA): Rogelio Martínez,
delegado provincial da Xunta de Galicia,
Manuel Baltar, presidente da Deputación de
Ourense e Xoán Vázquez Mao, secretario
xeral do Eixo Atlántico
(Ourense, 27 de xuño de 2013).

Mesa redonda:
Industrias creativas, territorios creativos: un novo estímulo
para o desenvolvemento en Europa? De esquerda a dereita:
Xesús Lage, profesor da Universidade de Vigo (Coordinador do Grupo Territorios Creativos do Proxecto IMAGINA
ATLANTICA), Pascal Chauchefoin, profesor da Universidade
de Poitiers, experto en territorios creativos de GrandAngoulême, Francisco González, director do Centro Cultural
¨Marcos Valcárcel¨, e Xavier Hurteau, director xeral delegado GrandAngoulême
(Ourense, 27 de xuño de 2013).
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Presentación do Proxecto IMAGINA ATLANTICA e presentación da exhibición de Arte Dixital. De esquerda a
dereita: Annabelle Peaudeau (xefa do Proxecto IMAGINA
ATLANTICA en Angouleme), os artistas gañadores do
Concurso de Arte Dixital (Phillipe Boinard, Gaëtan Gromer), Francisco González, director do Centro Cultural e
Xavier Hurteau, director xeral delegado GrandAngoulême
(Ourense, 27 de xuño de 2013).

Presentación do "Proxecto piloto na
Ribeira Sacra¨(Na pantalla a imaxe da
mascota virtual dos aplicativos para smartphones e tabletas da Ribeira Sacra: Frei
Bieito) por José Antonio Velo, responsable
de Astrágalo Studio, SL.
(Ourense, 27 de xuño de 2013).

Presentación do proxecto piloto en Santiago de Compostela por Yolanda Otero
Balsa, subdirectora xeral de Promoción de
Actividades (Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado, Consellería de Traballo e
Benestar (Xunta de Galicia))
(Ourense, 27 de xuño de 2013).
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Experiencias nos territorios creativos (Animación, etc.).¨Torre dos Mouros. Un
proxecto de arqueoloxía e divulgación¨.
Manuel Gago. Director de
culturagalega.org, profesor na Universidade
de Santiago e editor de Capítulo 0
(Ourense, 27 de xuño de 2013).

Experiencias nos territorios creativos (Animación, etc.). Animación e banda
deseñada en Galicia: a curta ¨Birdboy¨.
Alberto Vázquez, debuxante de banda
deseñada. Premio Goya á mellor curta de
Animación 2012
(Ourense, 27 de xuño de 2013).

Experiencias nos territorios creativos
(Animación, etc.). A animación en Galicia: o filme ¨Engurras¨. Ángel de la
Cruz. Escritor, director e produtor de
películas de animación
(Ourense, 27 de xuño de 2013).
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O desenvolvemento de industrias creativas
no norte de Portugal¨. Carlos Martíns, presidente da Axencia para o
Desenvolvemento de Industrias Creativas
(ADDICT), con sede en Oporto
(Ourense, 27 de xuño de 2013).

Presentación da aplicación APP
para móbiles e tabletas da Ribeira
Sacra. Jean Astolfi, representante
de Monument Tracker
(Ourense, 28 de xuño de 2013).

A formación e os intercambios internacionais, vectores de apoio aos
proxectos de cooperación innovadores:
¨Saídas laborais para novos profesionais. Presentación de IMAGIN'A JOB¨.
Zoé Saffar, Asociación 16000 Images
(Ourense, 28 de xuño de 2013).
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¨Como desafiar a creatividade audiovisual
no Norte de Portugal?¨ Hilário Amorim,
coordenador do programa VideoGang (Guimarães 2012)
(Ourense, 28 de xuño de 2013).

¨A ensinanza da animación en Galicia¨.
Xosé Luis Carreira, profesor da Escola de
Arte ¨Antonio Faílde¨ (Ourense) e Raquel
Anta, profesora da Escola de Arte ¨Mestre
Mateo¨ (Santiago de Compostela)
(Ourense, 28 de xuño de 2013).

Mesa redonda sobre as saídas laborais
dos novos profesionais. Santy Gutiérrez,
presidente da Asociación Galega de
Profesionais da Ilustración (AGPI)
(Ourense, 28 de xuño de 2013).
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Experiencias prácticas en Angouleme.
Mesa redonda sobre as saídas laborais dos
novos profesionais. David Martín Fidalgo e
Ana Belén González Dobarro (Bolseiros da
Xunta de Galicia)
(Ourense, 28 de xuño de 2013).

Esta foto e a anterior.
Clausura oficial. Francisco Javier RodríguezNóvoa González, xefe da Sección de
Planificación e Seguimento de Investimentos
da Deputación de Ourense, e Xoán Vázquez
Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico
(Ourense, 28 de xuño de 2013).
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Os presidentes das Deputacións de Ourense e Lugo, Manuel Baltar e Xosé Ramón Gómez Besteiro, o
presidente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Juan Carlos Armesto, o conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez, e o Valedor do Pobo, José Julio Fernández,
visitaron o Centro de Interpretación da Ribeira Sacra e da Vida Monástica de San Pedro de Rocas,
logo da modernización dos contidos expositivos realizados grazas ao Proxecto IMAGINA ATLANTICA
(San Pedro de Rocas, 14 de decembro de 2013).
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