
  

    

 

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA      
Edificio CINC (3ª andar). Monte Gaiás 
15707 – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Telf.:(+34) 881 997 564 Fax:(+34) 881 997 577 
E-mail: cidade.cultura@xunta.gal  
Web: www.cidadedacultura.gal 

 

 

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 21 de novembro de 2019 pola que se fan públicas as 
cualificacións e resultado da valoración de premios “Emprende Gaiás-Sixto Seco” na Cidade da 
Cultura de Galicia.  

 

Advertido erros na referida resolución cómpre facer a seguinte corrección: 

Na páxina 3, referido a relación de candidatos que non superan o filtro da idea innovadora,  
categoría de solicitantes Modelo B: Proxectos nas áreas de deseño, xestión cultural e xeración 
artística e plástica, onde di: 

ROSARIO LÓPEZ SÁNCHEZ UMA QUALQUER Non responde suficientemente a categoría 
de innovación a hora de aplicar o seu 
proxecto. A súa capacidade dinamizadora 
e o impacto na súa área de influencia 
dentro da Xestión Cultural e moi limitado. 

MARIA DOLORES PARDO 
RODRIGUEZ 

ULTREIA "O XOGO" Non responde a categoría de innovación a 
hora de aplicar o seu proxecto. 

 

MARÍA RITA BERNÁRDEZ FERRÁN A BOLCHILLA Non responde a categoría de innovación a 
hora de aplicar o seu proxecto e o carece 
de carácter cultural. 

MARIA LAURA TESORIERO LIBRO LIBRELIBRA - LA 
NOVELA VIVIENTE 

Non responde a categoría de innovación a 
hora de aplicar o seu proxecto. 

ANA MARÍA RIVAS CASANOVA VIVE O TEU ESPAZO ANTES 
DE QUE EXISTA 

Non responde o criterio de innovación 
dentro da categoría de proxectos 
culturais. Non se centra nin enfoca o seu 
proxecto as Industrias Culturais e 
Creativas. 

 

MARÍA DEL MAR RAMÓN SORIANO LINDE LAMP (LÁMPADA 
LINDE) 

A factibilidade da idea ou proxecto 
presentado e as posibilidades de se 
converter nun proxecto viable son moi 
limitadas. 

LARA TORRES RODRÍGUEZ A GUACAMOLA Non responde a categoría de innovación a 
hora de aplicar o seu proxecto.  

LUIS ÁNGEL DE CASTRO DOCAMPO TUS FOTOS DEL CAMINO, EL 
MÓVIL A LA PARED 

A factibilidade da idea ou proxecto 
presentado e as posibilidades de se 
converter nun proxecto viable son moi 
limitadas. 

Carácter innovador da idea presentada 
moi escaso. 
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Debería dicir e incorporarse as seguintes solicitudes que, por un erro material na trascripción 
das mesmas, non figuran na  resolución: 

 

Javier Balboa Rebolo, 
Modalidad B 

CREATURIST Non responde o criterio de innovación 
dentro da categoría de proxectos 
culturais.  A súa capacidade dinamizadora 
e o impacto na súa área de influencia das 
Industrias Culturais e escaso. 

 
MARÍA FERNANDA NUÑEZ 
UZCÁTEGUI 
Modalidad B 

AS LEYENDAS E MITOS GALEGOS A 
TRAVÉS DA TÉCNICA DA 
CARTONERÍA 

Non responde o criterio  de innovación nin 
aplica as novas tecnoloxías no mesmo. 
Carácter innovador da idea presentada, a 
factibilidade da idea ou proxecto 
presentado e moi escaso. 

  
 

 
Santiago de Compostela,  
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