
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria Actividades Fundación 
SGAE 2020. Galicia 



 

 

A Fundación SGAE non se mantivo allea as circunstancias globais 
que de forma dramática afectaron ao mundo no 2020. O Grupo 
SGAE actuou con rapidez para activar unha serie de medidas que 
axudaron aos seus socios a minimizar naquel momento, os 
primeiros azotes da pandemia. Conforme a esta imprescindible liña 
de acción, o Consello territorial aprobou derivar o 85% do seu 
orzamento anual en axudas directas e de aplicación inmediata. 

 

Porén seguimos traballando pola cultura e os nosos autores e 
tamén, apoiando aos promotores culturais, creadores e entidades 
públicas e privadas que continuaron cultivando a creación nun 
esforzo sen precedentes para que o fráxil tecido cultural, non se 
esvaecese definitivamente. 

 
Así as cousas a acción creativa continuou contando co apoio da 
nosa entidade segundo se desprende da presente relación de 
actividades emprendidas en Galicia. 
Organizamos a memoria xeral nos ámbitos de actuación da nosa 
firma, dedicando un papel destacado no inicio do informe, ás 
Axudas Corona desenvolvidas por SGAE e o proxecto Autores Vitais, 
iniciativa nacida co afán de reivindicar o valor autoral no patrimonio 
identitario da sociedade. 

 

- 1.- Gran Dereito. Artes Escénicas. 
 

- 2.- Pequeno Dereito. Música. 
 

- 3.- Colexio Audiovisual e formación. 
 

- 4.- Outras actividades. 



 
 

 Axudas Corona  
 

Nesta situación de gran dificultade tanto sanitaria como económica, 
a Sociedade Xeral de Autores e Editores reforzou o seu compromiso 
con todos os seus socios e socias e, en especial, cos máis 
vulnerables. De forma inmediata traballouse para mitigar a curto, 
medio e longo prazo as perdas que esta situación desencadeou 
desenvolvendo e activando unha liña de axudas e accións de 
aplicación urxente e directa: 

 

 Axudas de emerxencia social: Dirixidas a aqueles autores 
máis vulnerables e en risco de exclusión social. 

 Fondo SGAE-COROA: Axuda de ata 3.000 euros aos autores 
afectados polas consecuencias económicas do coronavirus e 
polo cesamento da actividade profesional que este carrexou 
e que, ademais, non poidan acollerse a outras axudas ou 
servizos de apoio facilitados pola entidade. 

 Préstamos e adiantos de liquidacións. 
 Asesoramento para a solicitude de axudas públicas. 
 Servizo de comidas a domicilio para para persoas maiores en 

risco. 
 Solidariedade afectiva. Entre autores, dirixida a paliar os 

efectos negativos do illamento nos máis vulnerables. 

 Web Autores Vitais  
 

Autores Vitais é un proxecto deseñado ao redor dos autores máis 
destacados dos diferentes colexios SGAE en Galicia. Consiste na 
realización, gravación e difusión vía web, de entrevistas aos socios 
máis representativos, sendo a súa carreira vital o tema 
protagonista. O Consello territorial con esta iniciativa impulsa a 
promoción e difusión dos autores galegos máis recoñecidos, 
xerando un espazo de valor diferenciado, centrado no apoio á 
cultura. O proxecto contribúe mediante unha posta en valor do 
talento, a mellorar o funcionamento do conxunto do sector no que 
os autores desenvolven o seu traballo, á vez que se reivindica a 
potencia e inexcusable relevancia do poder creativo do territorio. 
Encontros onde reflexionar sobre a profesión, as inquietudes e a 
visión global do contexto creativo. Un proxecto para coñecer mellor 
e desde outra perspectiva aos valores máis destacados da nosa 
comunidade autoral, unha oportunidade para identificar e que nos 
identifiquen como a casa dos autores. Un exercicio de 
recoñecemento para posicionarnos con eles e onde se vexan 
recoñecidos como referentes da cultura e a creación. O proxecto 
xorde con afán de continuidade e coa intención de ir ampliando ano 
a ano os testemuños. 

 
 

 



 
 

 1.- Artes escénicas  

 

Congreso Internacional de teatro 
A Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, acolleu 
o I Congreso Internacional do Teatro Galego. O programa de 
conferencias, mesas de traballo, comunicacións e presentacións de 
proxectos reuniu máis de medio centenar de profesionais que 
desenvolven a súa actividade en diferentes ámbitos do sector, tanto 
en Galicia como no resto de España e noutros países, como Portugal 
e México. Baixo o lema "Co 2030 no horizonte", o I Congreso 
Internacional do Teatro Galego virou ao redor de tres grandes eixos 
temáticos: Experiencia, actualidade e modelos externos, O teatro e 
os públicos e A creación e os seus procesos. O obxectivo, foi a posta 
en común da situación actual do teatro galego en relación coa 
doutros modelos internacionais de creación, produción, xestión e 
distribución, que poidan servir de guía para profesionais, xestores e 
público. 

 

Galicreques 
A sede de Fundación SGAE en Santiago de Compostela acolleu por 
duodécimo ano consecutivo, o programa de artes escénicas para 
nenos e nenas do Festival Internacional Galicreques, que recibe o 
outono cunha representación do mellor teatro de monicreques 
chegado de diversos países. No 2020 estiveron na nosa sede 
Nino&Mambru; Teatro La Estrella e Don Robertos. 

 

Con esta actividade, a Fundación cobre a demanda de teatro 
familiar na capital galega e propicia un primeiro achegamento da 
infancia á actividade escénica, acción que baixo a normativa de 
seguridade e prevención COVID implantadas por Fundación SGAE, 
puideron continuar con normalidade. 



 
 
 

       Emigrantas. Compañía Kirenia Danza 
 

Emigrantas é unha peza para bailar datos, estatísticas, experiencias, 
intuicións e posibilidades; pezas para tecer un ensaio sobre a actual 
diáspora galega en complicidade coas comunidades migrantes 
dentro e fóra de Galicia. Dous artistas na escena, dan vida a unha 
experiencia central na súa xeración: a emigración e o regreso da 
última diáspora galega. Cun toque feminino e desde unha 
perspectiva de xénero, Emigrantas é un espectáculo de danza que 
aborda a última vacante migratoria en Galicia, o debedor da crise e 
cun impacto directo no problema demográfico, un tema central na 
axenda política galega. A bailarina e coreógrafa Kirenia Martínez 
Acosta dirixe este espectáculo protagonizado por David Loira e 
Esther Latorre, estreado na nosa sede o 22 de febreiro. 

 

Babykatze e Bruno Baw desenvolveron o espazo sonoro e Branca 
Novoneyra asina os textos. A roupa é obra de Jandro Villa e todo o 
deseño gráfico foi realizado por Niko Alvarellos. Na produción 
participaron tamén o equipo de Socioloxía das Migracións 
Internacionais ESOMI, con Keina Espiñeira, e a Fundación SGAE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Emigrantas. 

Compañía Kirenia 
Danza. Foto: Niko 

Alvarellos 



 
 

 

 1.2.- Música  
 

Exposición Xirarei 
A exposición ‘Xirarei’ repasou no Auditorio de Galicia de 
Compostela, 40 anos de deseños nos discos galegos. Ideada polo 
comisario Fausto Isorna, a mostra Xirarei ofreceu un percorrido 
polas cubertas dos discos galegos entre 1955 e 1995 que se puido 
visitar de xaneiro a xuño de 2020. Con case 600 elementos 
expostos, revelaba unha viaxe por 40 anos de música galega desde 
os deseños gráficos de figuras como Víctor Aparicio, Xoán Piñón ou 
Pepe Varro, entre outros notables, moitos deles tamén músicos e 
autores. A Fundación SGAE, a través do Consello Territorial da SGAE 
en Galicia, apoiou esta exposición, que contou con fondos da 
Biblioteca de Galicia, Consello da Cultura Galega e Casa Museo 
Manuel María, pero tamén importantísimas cesións de 
coleccionistas privados. 

 

Portas Transformadoras. La Melona 
Tamén durante o 2020 o colectivo cultural Asociación Melona 
contou co apoio da nosa entidade para o desenvolvemento do 
proxecto Portas Transformadoras, unha actividade formativa 
deseñada para profesionais da música. O programa contou con 
dous itinerarios didácticos impartidos por socios SGAE e 
vertebrados ao redor de dúas sesións de creación con Ableton Live 
e dúas sesións sobre sonorización de concertos en directo. As 
xornadas foron gravadas e postas ao dispor do público nas canles 
de comunicación da Asociación. 
As nosas instalacións tamén acolleron en colaboración co colectivo, 
a iniciativa Portas do Camiño. Portas da Cultura, un proxecto que 
concentrou concertos en directo, creación audiovisual e patrimonio 
desde unha perspectiva contemporánea. 



 
 
 

 

Xuventude Crea. Xunta de Galicia 
A nosa sede acolleu o certame galego de creadores novos 
impulsado pola Xunta de Galicia. O programa aposta polo talento e 
busca facilitar vías de expresión e canles de difusión aos creadores 
noveis Na convocatoria 2020 bateuse récord de participantes con 
un total de 486 mozos con idades comprendidas entre os 16 e os 
30. Na categoría musical os finalistas actuaron o 14 de novembro, 
na terraza da sede da Sociedade Galega de Autores e Editores 
(SGAE), acadando o primeiro premio as formacións Amorodo e 
Battosai. 

 

Fóra das nosas instalacións, Fundación SGAE favorece accións 
culturais de entidades públicas e privadas relacionadas co noso 
ámbito de actuación e que fomenten as novas expresións artísticas 
e os proxectos multidisciplinares. Así no 2020 e pese ás dificultades, 
brindouse apoio ás seguintes iniciativas: 

 

Revenidas en conserva Festival 
O Festival das Linguas, Revenidas, é un dos festivais galegos da 
escena rock/punk máis veteranos de Galicia que se celebrou nunha 
edición especial en formato reducido e adaptado ás circunstancias e 
normativa de seguridade Covid, do 10 ao 13 de setembro. Na súa 
décimo séptima edición baixo o nome Revenidas en conserva 
déronse cita autores destacados como Sés, Dakidarría; Quico 
Cadaval ou De Vacas, que contaron co apoio do Consello territorial 
de SGAE. 



 
 

 

Underfest 
A terceira edición do Underfest SON Estrela Galicia realizouse en 
Vigo os días 25, 26 e 27 de setembro. Nesta ocasión, o evento 
desenvolveuse nun formato reducido e co apoio do Consello 
Territorial da SGAE   en   Galicia   a   través   da   Fundación   SGAE. 
O cartel inaugurouse coa homenaxe ao compositor Ennio 
Morricone a cargo da Orquestra Clásica de Vigo. Neste concerto, 
interpretáronse as obras máis significativas do autor romano, entre 
elas, as músicas das películas Cinema Paradiso, O bo, o feo e o malo, 
ou A Misión. O 26 e 27 de setembro, a acción trasladouse ao 
Auditorio do Concello de Vigo coa participación de Blanco 
Palamera, unha das sorpresas máis aplaudidas do actual pop 
galego, e no Auditorio Mar de Vigo, clausuraron a edición o grupo 
vasco Belako, Tito Ramírez e o nixeriano Egosex. 

 

Concertos Segredos 
Durante o verán 2020, celebrouse na Fundación Sales o ciclo 
Concertos Segredos, citas musicais protagonizadas nesta ocasión, 
por autoras femininas en espazos deslocalizados de circuítos 
musicais habituais. Con esta iniciativa buscouse a reactivación da 
cultura do entretemento en contornas seguras, o apoio ao talento 
feminino e estimular a escena cultural de ámbito local. Unha 
proposta musical acompañada dunha estudada estratexia de 
comunicación con plataforma propia na rede que promove e 
comunica os eventos e as publicacións posteriores. Neste espazo en 
liña creado ad hoc, pódense ver os concertos en streaming, e gozar 
de entrevistas de cada unha das autoras participantes en formato 
mini documental. As protagonistas dos Concertos Segredos 2020 
foron Astrogirl, Najla Shami e Dani. 



 
 
 

 

Festival internacional de Instrumentos de tecla de Tui 
O International Keyboard Festival & Masterclass (IKFEM) celebrouse 
na eurocidade Tui-Valença, co apoio da Fundación SGAE. O evento, 
que celebrou xa nove edicións, desenvólvese en ámbolos 
municipios a cadansúa beira do río Miño. Con carácter 
transfronterizo e dende o afán de concitar os valores culturais 
compartidos   por   Galicia   e norte    de    Portugal,    o IKFEM 
propón diversas actividades arredor da familia dos instrumentos de 
teclado: piano, órgano, clave, acordeón, kalimba e outros. No 2020 
contaron con autores tan destacados como Ainhoa Arteta ou Carlos 
Núñez. 

 

CreaClásica 
CreaClásica é un concurso de composición destinado a novos 
compositores galegos que conta co apoio do Consello Territorial da 
SGAE en Galicia. Un proxecto que aposta pola difusión e 
recoñecemento de novos talentos e que busca, ademais, 
incrementar o repertorio sinfónico galego contemporáneo. Este 
concurso de composición está destinado a ofrecer unha plataforma 
para todos aqueles compositores galegos que saen dos nosos 
conservatorios e que, a día de hoxe, non contan cun espazo 
destinado a divulgar e difundir as súas creacións. O gañador da 
segunda edición foi Alejandro Galansky López coa súa obra Xogos. 

Imaxe Festival IKFEM 



 
 

Festival de la Luz 
 

A Fundación SGAE apoiou un ano máis o Festival de la Luz na aldea 
de Andabao (Boimorto, A Coruña), xunto á casa natal de Luz Casal. 
Este ano, a celebración adaptouse maxistralmente ás normativas de 
seguridade Covid deseñando a edición Leira, na que os asistentes 
alugaron pequenas parcelas nas que desfrutar con toda a 
seguridade sen deixar de lado o ambiente festivo, musical e 
solidario que caracteriza o Festival de la Luz. 

 

No cartel 2020 estiveron Eladio y los Seres Queridos, Susana 
Seivane, Boyanka Kostova, Agoraphobia, Terbutalina, Monoulious 
Dop e LAU. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imaxes Festival de la Luz. Elena Reigosa 



 
 

 1.3.- Colexio audiovisual e actividades formativas  
 

As actividades emprendidas na categoría audiovisual 
centráronse en accións formativas, neste ano reforzadas coa 
celebración on line e coa convicción de ser a base imprescindible 
da creación. Complementando a extensa programación didáctica, 
súmaronse as titorías AGAG para mulleres guionistas, a terceira 
edición do ciclo de charlas multidisciplinares PULSO, e o Premio 
Daniel Domínguez de guión en galego (AGAG). 

 
Ciclo de cine Adaptacións de cine 
O ciclo Adaptacións de cinema, impulsado polo Consello Territorial 
da SGAE en Galicia, exhibiu na sede compostelá as películas 
Engurras (Ignacio Ferreras, 2012), A praia dos afogados (Gerardo 
Ferreiro, 2015) e A esmorga (Ignacio Vilar, 2014). Clausurouse o 
ciclo cunha mesa redonda moderada por Manu de Lorenzo e na que 
participaron os guionistas e directores Angel de la Cruz e Ignacio 
Vilar que trataron as particularidades na translación da narrativa da 
literatura ou o cómic á linguaxe cinematográfica, coas dificultades e 
vantaxes que isto implica. 

 

Ciclo     De     formación     audiovisual     para     profesionais 
A Fundación SGAE convocou, a través do Consello Territorial 
da SGAE en Galicia, un ciclo de formación audiovisual centrado na 
música do cinema. A relación entre a música para audiovisual a 
debate e exame. Un ciclo de encontros en liña protagonizados polos 
autores máis destacados de música para audiovisual en Galicia. A 
primeira acción deseñada foi un coloquio celebrado o día 15 de 
decembro, no que se trataron aspectos relacionados co sector 
desde unha perspectiva global, atendendo ás súas especificidades 
respecto a a composición, os dereitos de autor que xeran, e a súa 
relación e parte co resto de axentes implicados na obra. 

 
 

Participaron Iván Martínez Lacámara, Nani García, Manu Riveiro e 
foi moderado por Sergio Moure. Os días 16 e 17 foron dúas 
xornadas lideradas polos compositores das bandas sonoras máis 
destacadas do territorio, profundizando na experiencia e carreira 
profesional de Nani García, Manu Conde, Nico Casal e Arturo Kress. 
Cerca dun centenar de asistentes participaron das xornadas, 
colaborando coa USC e a Universidade de A  Coruña para que o 
seu  alumnado puidera acceder á oferta formativa de SGAE. 

 
 

 

  



 
 

PULSO DIXITAL 
A Fundación SGAE en Galicia convocou no 2020 a terceira edición 
de PULSO, adaptado na edición 2020 aos novos tempos e 
necesidades, celebrándose de forma on line e tendo como liña 
conductora a formación sobre o posicionamento e xestión da obra 
na rede. 
A emerxencia sanitaria no 2020 forzou de forma indeludible a 
fractura dos espazos nos que os autores habitualmente exhibían o 
resultado do seu traballo. A contorna dixital como escenario 
principal, puxo en evidencia a necesidade de coñecer e dominar un 
espazo complementario ata o momento, pero maioritariamente 
alleo en canto a capacidades e recursos, para elevar a obra autoral 
creativa a promotores e público. Hoxe en día, parece 
imprescindible facilitar o coñecemento e contacto coas 
ferramentas fundamentais da contorna dixital, para que o traballo 
das nosas socias e socios alcancen o espazo de valor adecuado. 
Para facilitar este acceso propúxose a realización dun ciclo de 
charlas enmarcadas neste contexto, nas que conceptos como 
posicionamento, optimización, rendemento, dereitos dixitais, 
estratexias de xestión, plataformas, alcance ou redes de influencia; 
foran as ideas forza da proposta. Organizáronse catro paneis de 
charlas en liña, nas que especialistas de cada unha das nosas áreas 
de xestión, ofreceron as claves imprescindibles desde a perspectiva 
da xestión e o posicionamento. A xornada sobre dereitos de autor 
no mundo dixital estivo dirixida por Miguel Diéguez (Director SGAE 
Noroeste) e Nicholas Connold (Experto redes dixitais de SGAE). 
Esther Alvarado (Pentación Espectáculos) e Jorge Sánchez 
Somolinos (Director departamento de Artes Escénicas de SGAE) 
desvelaron as claves relacionadas coas artes escénicas. O colexio 
audiovisual da man de Geraldine Gonnard (Conecta Fiction e Inside 
Contect) e Antonio Trashorras (HBO España), facilitaron 

ferramentas imprescindibles para a adaptación desde o audiovisual 
ás novas oportunidades na rede, e Alma Martínez (Altafonte) 
e Laura Virgil (Sony Music) ofreceron a súa experiencia para unha 
mellor     xestión      e aproveitamento      da      creación      musical 
na contorna dixital. 
O Cilo Pulso Dixital xerou o interese de máis de 240 autores, 
promotores, editores, técnicos de cultura e mesmo membros de 
entidades de xestión doutras disciplinas e países. 

 
 
 

  
 
 
 

  



 
 

A categoría relacionada con actividades formativas e de 
promoción do traballo dos autores e autoras, é froito da 
programación propia ou a formalizada con diferentes 
asociacións. Resultado da colaboración anual con asociacións 
profesionais do sector audiovisual, destacamos no 2020: 

 
Premio Daniel Domínguez de guión en galego. AGAG 
A Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG) organiza, co 
apoio da Fundación SGAE, o Premio Daniel Domínguez de Guión en 
galego para longametraxe. O galardón, que nace cos obxectivos de 
potenciar a lingua galega no audiovisual e promover aos autores 
que escriben en galego, é o segundo premio de guión con maior 
dotación económica de España: a obra gañadora acadou 2.500 
euros e unha subscripción de 6 meses ao mercado online da 
plataforma Filmarket Hub. O xurado do premio anunciou por 
unanimidade designar como gañador o guión O fin da verdade, de 
Fernando Tato, Ozo Perozo e Adrián Castiñeiras. 

 

O Premio Daniel Domínguez de guión en galego estrea esta 
denominación como homenaxe e recoñecemento á figura do 
guionista Daniel Domínguez, autor e socio da SGAE recentemente 
falecido. Pioneiro do audiovisual galego e mestre de varias 
xeracións de guionistas, Domínguez (Tui, 1955) formou parte do 
equipo de fundadores da Escola de Imaxe e Son (EIS) da Coruña en 
1991. Impartiu clases de guion durante máis de vinte anos en leste 
e outros centros. Como guionista, traballou en varias das series de 
televisión máis recoñecidas da TVG: Mareas vivas, Pai Casares, As 
leis de Celavella ou Terra de Miranda, ademais de escribir 
longametraxes como Branca Madison (Carlos Amil, 2000) e 
curtametraxe. 



 
 

Titorías AGAG para mulleres guionistas 
As Titorías AGAG son unha iniciativa da Asociación Sindical Galega 
de Guionistas deseñadas como un espazo para acompañar o 
proceso de escritura e desenvolvemento de proxectos de 
longametraxes, series e programas de televisión. Unha acción en 
colaboración coa Fundación SGAE, que aposta polo talento 
feminino e promove a presenza de mulleres guionistas no 
audiovisual galego. Unha iniciativa para seis creadoras que fornece 
de seis meses de titoría on line con profesionais do sector. 

 

A colaboración coa Asociación de Directores e Realizadores de 
Galicia (CREA), concretouse na celebración de encontros cos 
representantes do audiovisual no territorio, para explorar de forma 
activa as oportunidades do sector. 

 

Conecta 
Vivimos un ano atípico pero non foi impedimento para levar a cabo 
unha das actividades por excelencia de CREA: CONECTA. A xornada 
celebrouse o 31 de outubro, na que participaron máis de 50 persoas 
e foron tutorizados un total de 35 proxectos. Foi unha mañá na que 
non deixaron de fluir as ideas con proxectos de todo tipo, dende 
propostas de series para tv ata guións de longametraxes ou ideas 
para curtametraxes. Proxectos que seguirán avanzando grazas ao 
feedback e as relacións profesionais que se foron xestando, e que 
de seguro, como aconteceu os anos anteriores,   se      
materializarán      nun      futuro      cercano. Como non podía ser 
doutra forma, optouse por realizar esta edición nun formato 
telemático, con salas de reunións un a un igual que no formato 
presencial, garantizando así a total seguridade e mantendo a 
esencia da actividade, que puido facerse grazas ao apoio da 
Fundación SGAE e coa colaboración de AGAG. 



 
 

Conecta + 
A edición especial do CONECTA+ no 2020 realizouse totalmente 
online. O evento, reconvertido por mor da actual pandemia, contou 
con máis de 100 reunións en menos de 4h, xa que o formato deu 
cabida a máis proxectos dos que podería de forma presencial. 
En total presentáronse 62 proxectos de longametraxes, series de tv, 
curtas… das cales se seleccionaron un total de 32. De 20 proxectos 
presentados por mulleres se seleccionaron 13 fronte aos 19 
seleccionados de entre os 42 proxectos presentados por homes. 
 
Durante as xornadas sucedéronse as diferentes actividades dentro 
do evento: a Masterclass de Peter Andermatt, director da Oficina 
MEDIA España (Fundación Cultural Oficina MEDIA España), os pitch 
dos proxectos beneficiarios da subvención de talento a guión de 
AGADIC ou as clásicas reunións un-a-un entre creadores e 
produtoras e produtores, tanto nacionais coma galegas. 

 

O CONECTA+ organizado por CREA, foi posible grazas á colaboración 
de entidades como AGAG, AGAPI, AGADIC e Fundación SGAE. 



 

 4.- Outras actividades  
 

Ensaios, presentacións... 
Nas instalacións da sede SGAE en Galicia continuaron 
celebráronse, baixo un estricto protocolo de seguridade covid, 
actividades relacionadas cos obxectivos da entidade, entre 
outros, apoiar aos autores e a creación e facilitar a relación da 
autoría co conxunto da sociedade, promovendo a pedagoxía 
social e impulsando o acceso á cultura. 
Nesta liña o espazo implicouse no apoio a diferentes entidades 
como a Federación galega de bandas de música, a Axencia Galega 
do Audiovisual, Escena Galega, CREA, AGAG a Academia galega 
do audiovisual, a Asociación de Actores e actrices de Galicia, 
dando soporte a iniciativas, mediante cesión das nosas 
instalacións. 

 
Como non podía ser 
doutra forma e 
atendendo aos 
protagonistas da nosa 
actividade, a Fundación 
traballou man a man 
coas autoras e autores 
socios, facilitándolles as 
ferramentas das que 
dispón a sede con total 
seguridade e control, 
demostrando que a 
cultura é segura e 
imprescindible nas 
nosas vidas. Así, 
durante o 2020 fixeron 

uso das instalacións da Fundación SGAE máis de 80 membros de 
SGAE, entre outros moitos: Eduardo Alonso, Sheila Patricia, Xosé 
Manuel Budiño, Alex Sampaio, Kirenia Martínez ou Marta Pazos. 
Así e entre outros, a Compañia Voadora puido preparar o seu 
ultimo traballo Siglo mío, bestia mía, durante unha residencia nas 
nosas instalacións, e tamén a Orquestra Galega da Libreración 
dispuxo da Sala Germán Coppini para ensaiar a súa 
participación no proxecto municipal Performa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 



 
 

Noutras categorías de acción cultural e social, emprendimos as 
seguintes actuacións: 

 
Exposicións A planta baixa das nosas instalacións conta cun 
espazo expositivo que este ano acolleu a mostra de marionetas A 
Barraca, Camiño A Compostela e no mes de febreiro 
colaboramos co centro de formación Raio Verde, acollendo a 
mostra Desenfoque Climático, organizada como exercicio de 
traballo do seu alumnado. 

 
Tamén participamos da iniciativa do Concello de Compostela, 
Semana do Patrimonio Invisible, acción de posta en valor e 
visibilización de espazos arquitectónicos destacados e 
usualmente pechados ao público. A entidade abriu as portas á 
visita de veciños interesados na nosa arquitectura. 

 

  O 2020 en cifras  

 

+ 200 autoras e autores 

favorecidos pola acción e 

o apoio de SGAE. 

 

+ de 20 convenios de 

colaboración asinados con 

entidades públicas e 

privadas, promotores e 

asociacións profesionais. 

 
 

+ de 300 participantes 
na proposta formativa de 

Fundación SGAE.



 


