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NOTA DE PRENSANOTA DE PRENSA
Ourense,  15 de novembro de 2019   [ámbito de difusión pública e decontado]

25N Cineclubes en negro

A Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga» súmase á 
campaña «En negro contra as Violencias», con motivo do 
día  Internacional  contra  a  violencia  de  xénero  o  25  de 
novembro. 

Os  cineclubes  entenden que  a  loita  contra  as  violencias  e  a  procura  da 

igualdade real entre homes e mulleres é unha cuestión de educación e que 

vai  máis  aló  das  campañas  institucionais  da  Administración;  por  iso,  coa 

colaboración  e  complicidade  do  director  Álvaro  Gago,  programa  as 

curtametraxes «Suc de Síndria» de Irene Moray e «16 de Decembro» de 

Álvaro Gago Díaz, nas datas, cineclubes e lugares que deseguido se detallan:
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18 de novembro:

        Ás 20 h., No cineclube Carballiño

        Lugar: Auditorio Municipal Manuel María, O Carballiño (Ourense)     

21 de novembro:

        Ás 20 h., No cineclube Valle–Inclán

        Lugar: Vello Cárcere, Lugo (Lugo)     

22 de novembro:

        Ás 21 h., No cineclube Cangas

        Lugar: Auditorio Municipal, Cangas (Pontevedra)     

24 de novembro:

        Ás 20 h., No cineclube A Lanterna

        Lugar: Casa da Cultura, Viana do Bolo (Ourense)     

25 de novembro:

        Ás 18 h., No cineclube Padre Feijoo

        Lugar: Casa da Cultura, Ourense (Ourense)         

        Ás 18 h., No cineclube Os Papeiros

        Lugar: Cinema Palleiriso, Garabelos (Lugo)         

        Ás 20:30 h., No cineclube Lumière

        Lugar: Auditorio Municipal, Vigo (Pontevedra)

O acceso á sesión dos cineclubes participantes, en todas as localizacións, é 

de balde até completar o aforamento do lugar. 
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Recursos gráficos

Logo da Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga» e Cartaz

https://3.bp.blogspot.com/--LiQBhcuYRQ/XdSNmnVDeyI/AAAAAAAAJhM/avEdLoLp4RcMg5k51Q6OHcL9zcpWEsSfACPcBGAYYCw/s1600/CineclubesEnNegro-25N.jpg
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Cartapacio de Prensa

Sobre a Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga»

«Feciga» é a abreviatura da Federación de Cineclubes de Galicia, que é unha 

asociación sociocultural independente e sen ánimo de lucro, constituída o 8 

de  xullo  de  1984  e  que,  con  carácter  de  Federación,  agrupa  á  práctica 

totalidade  dos  cineclubes  existentes  en  Galicia,  que  actúa  como xestora 

destes,  e  ademais,  como  prestadora  de  servizos  de  asesoramento  e 

organización  de  proxectos  a  entidades  oficiais  e  privadas;  programas  de 

proxeccións,  obradoiros  de  cinema,  mesas  de  debate  relacionadas  co 

cinema, etc.

A «Feciga» pertence á Confederación de Cineclubes do Estado Español e á 

Fédération Internationale des Ciné-Clubs (FICC).

[.pdf · 9'2 MB]
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As curtametraxes

«16 de Decembro» é unha curta dirixida por Álvaro Gago Díaz e producida 

por Ringo Media e Sombriza Films. Protagonizada por Cris Iglesias. Estréouse 

no Cinema Jove de Valencia e no Locarno Film Festival (ámbito nacional e 

internacional respectivamente).

Sipnose: Sábado. Cae a noite. O balón móvese rápido dun lado a outro. Os 

corpos buscan introducirse nos ocos que deixa a defensa. Lucía, vinte e cinco 

anos, sae de adestrar a balonmán e vai buscar ao seu irmán en moto baixo 

as luces dunha cidade que cre coñecer.

Duración: 14 min. en VOSE.

«Suc de Síndria» é unha curta dirixida por Irene Moray e producida por 

Distinto Films. Protagonizada por Elena Martin e Max Grosse. Estréouse na 

Belinale.

Sipnose: Bárbara e Pol vanse uns días de vacacións. Rodeados de natureza e 

amigos, buscan pasalo ben e á vez atopar un espazo tranquilo para gozar da 

súa intimidade. Co apoio de Pol, no medio da natureza, entre bágoas e risas, 

Bárbara  aprende  a  soltarse,  sanar  vellas  feridas  e  redefinir  a  súa 

sexualidade.

Duración: 22 min. en VOSE. 
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