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O Cable Inglés  é unha cooperativa que nace coa idea de dar resposta ás demandas de 

comunicación dun xeito integral. O noso obxectivo é propoñer  solucións a medida   capaces de 

integrar cantos servizos sexan precisos para levar a bo termo cada proxecto. 

 

Rescatamos o noso nome dun dos episodios máis descoñecidos da Historia de Galicia, porén tamén 

un dos máis frutíferos dende o punto de vista cultural, social, deportivo e económico. O tal suceso 

comezou en  1873, cando a ETC Eastern Telegraph Company se instalou na cidade de Vigo para tender 

o primeiro cable telegráfico submarino  que unía o continente europeo co resto do mundo. Durante 

máis dun século Vigo foi a porta de entrada a Europa de todos os grandes acontecementos 

internacionais. Nas faldas do monte do Castro instalouse unha comunidade británica que durante 

máis de cen anos transformou as dinámicas da cidade e fixo grandes achegas ao noso patrimonio 

inmaterial. O Cable Inglés tamén trouxo o fútbol, o tenis, a cervexa e o viño do Porto, pero sobre todo 

trouxo cultura.  Por debaixo do mar Galicia comunicábase co mundo. 

 

En 2012 O Cable Inglés Cooperativa Cultural recupera esta parte da memoria do noso país como 

metáfora para  crear e comunicar cultura.  Xuntando as experiencias de tres profesionais 

especializadas en comunicación, deseño, produción e xestión, O Cable Inglés ofrece  servizos 

integrais de comunicación e produción de proxectos. 

 

En xullo de 2013 fomos galardoadas co  Premio aos Valores Cooperativos  polo Consello Galego de 

Cooperativas.   

quen somos?



O que facemos son traxes a medida. Funcionamos como unha cooperativa de traballo asociado, onde cada persoa 

do equipo achega a súa experiencia nos eidos da comunicación, o marketing dixital,  o deseño, a xestión, e a 

produción ; e complementamos esta bagaxe coas achegas dos nosos colaboradores para dar resposta a demandas

máis concretas como a fotografía, o audiovisual, a ilustración, a animación, o son, a música, a tradución, a 

interpretación, o asesoramento de negocio,... 

 

Esta estrutura permítenos ofrecer un amplo catálogo de servizos que poden ser contratados polos nosos clientes 

de xeito integral ou individualizado: 

Deseño, xestión e implementación de 

proxectos culturais 

 

Creación de ideas, contidos e 

experiencias culturais 

 

Produción de concertos, festivais, 

exposicións, presentacións, feiras, 

xornadas e outros eventos culturais 

 

Xestión e contratación de artistas 

 

Programación 

 

Produtos editoriais e audiovisuais 

Deseño e implementación de 

estratexias comunicativas (externas e 

internas) 

 

Deseño e xestión de Plans de 

Comunicación 3.0 

 

Xestión de Redes Sociais 

 

Marketing dixital 

 

SEO e SEM 

 

Marketing de contidos 

 

Promoción e publicidade en medios 

 

Deseño e redacción de publicacións 

 

Guionización e realización de 

audiovisuais 

 

Cobertura fotográfica e audiovisual 

Deseño e posicionamento de proxectos 

web  

 

Arte e imaxe gráfica 

 

Deseño editorial 

 

Imaxe Corporativa 

 

Desenvolvemento de campañas 

promocionais e merchandising  

que facemos?

servizos 
de xestión 
cultural

servizos 
de comunicación 
e marketing 
dixital

servizos 
de deseño web e 
gráfico



Licenciada en Ciencias Empresariais pola USC e cun Postgrao en Dirección e Xestión de Institucións, Empresas e Plataformas 

Culturais na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona; cunha traxectoria que empeza no campo da xestión económica na 

produtora multimedia Interacción de Vigo, e continúa con labores de consultoría empresarial para SIE Consultors Associats 

en Barcelona. Traballou tamén como coordinadora de proxectos na Fundación de carácter social Roger Torné, dirixida ao 

ámbito lúdico-cultural da infancia, e desenvolvendo labores de deseño e produción de exposicións en La Guerrilla 

Comunicació, ambas en Barcelona. En Galicia, tense encargado da xerencia de Agaphono (Asociación Galega de Produtores 

Fonográficos) e doutros proxectos vinculados ao ámbito da cultura. Na actualidade é vicepresidenta da Asociación Galega de 

Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC) 

equipo

Cristina Labandeira   Xestión 

Licenciada en Xornalismo pola Facultade de Ciencias da Información de Santiago de Compostela e Certificada por Google en 

Marketing e Xestión de Contidos Dixitais. Social Media Manager e Community Manager en varios proxectos dentro do eido 

cultural, político e social. Redactora de contidos web en proxectos de empresas privadas e entidades públicas. Creadora de 

campañas e contidos audiovisuais para medios dixitais e canles sociais. Redactora en distintos medios de prensa escrita, 

radio e televisión, dirección e guionización de programas de televisión e series de ficción para TVE e TVG (Desde Galicia para 

el Mundo, Bo Proveito, Cuarto sen ascensor, Luar...) e coberturas informativas para a Radio Galega, Cadena Ser e Antena 3 

Televisión; guionista do documental ‘Xosé Neira Vilas, o escritor da Emigración’, ‘Mares doces de Galicia (galardoado co 

Prisma 2007); e dos audiovisuais didácticos ‘Esta noite botellón?’ para a Consellaría de Sanidade. Gabinetes de prensa de 

institucións, empresas e entidades culturais e deportivas. Comunicación de feiras e eventos. Difusión de programas 

europeos das redes URBACT, ARCO ATLÁNTICO e EIXE ATLÁNTICO. 

Marián Fernández   Comunicación 

Licenciado en Xornalismo pola Facultade de Ciencias da Información de Santiago de Compostela e Máster en Xornalismo 

Económico pola Universidade Rey Juan Carlos de Madrid. Con 12 anos de experiencia no sector da comunicación, desenvolveu a 

súa traxectoria en case todos os soportes, desde a televisión ata a consultoría. Foi xefe de economía e do suplemento 

económico en Xornal de Galicia (2008-2011) e director da axencia madrileña Ion Comunicación (2011-15). Entre os seus 

proxectos máis destacados atópase a coordinación da comunicación dos Técnicos de Facenda do Estado, a xestión da 

comunicación externa, interna e dixital de catro compañías cotizadas en Bolsa e da patronal das empresas do Mercado 

Alternativo Bursátil (AEMAB). Tamén foi responsable de redes sociais e marketing dixital, durante dous anos, da Rede Eusumo 

da Xunta de Galicia, logrando un alcance superior a 4 millóns de persoas. Ademais da comunicación corporativa, é deseñador 

Wordpress e na actualidade asesora en marketing dixital á patronal Agasol e tamén foi o responsable do lanzamento da marca 

Clusters Galicia.

Sergio Barbeira   Comunicación e marketing dixital 

Licenciada en Deseño Gráfico pola Universidad de las Américas, Puebla, con estudos de historia do arte, deseño e gravado na 

University of Alberta-Canadá, e cun Máster en Comunicación Audiovisual pola Universidade da Coruña. Iniciou a súa 

actividade no ámbito da publicidade como directora de arte en Publicis e McCann-Ericsson México e como colaboradora do 

Centro Mexicano de Deseño en proxectos de axuda ao desenvolvemento do sector artesanal mexicano. Tras cruzar o 

Atlántico e aterrar en Galicia foi becaria en Dygra Multimedia na Coruña e máis tarde diseñadora web e multimedia en 

Interacción, Vigo. Dende o ano 2005 traballa como deseñadora freelance tanto para o sector público como o privado nas 

áreas de deseño gráfico, publicidade on/off-line e web. 

Pilar Vera   Deseño 



PONT-UP STORE 

Campaña de Difusión da edición 2015, 

2016, 2017 e 2018 do Pont-up Store, 

Espazo para emprendedores. Gabinete 

de prensa, comunicación, elaboración 

de contidos web e redes sociais. 

clientes e proxectos

comunicación e 
marketing 
dixital

GALP Grupos de Acción Local do 

sector Pesqueiro. 

Definición da estratexia de 

Comunicación, xestión de medios e 

redes sociais.   

COMPOSTELA DECIDE 

Comunicación e xestión de redes sociais 

do proxecto piloto de Orzamentos 

participativos da mocidade de 

Compostela. Concello de Santiago. 

Definición e implementación da campaña 

de estratexia e xestión de redes sociais. 

GALAXIA EDITORIAL 

Campaña de Comunicación para a 

difusión das coleccións SONÁRBORE e 

GATIPEDRO a través de medios de 

comunicación e redes sociais. 

Elaboración de materiais audiovisuais.  

XORNADA DE ECONOMÍA AZUL. GALP Ría de Arousa. Cobertura e xestión de medios. 

 

JAZZ DA RÍA. Lanzamento e campaña de comunicación 

 

COMUNICACIÓN PROGRAMA "GIRL STEM" AGASOL. Cobertura e xestión de medios 

 

OV430. Orquestra Vigo 430. Comunicación e campaña para redes sociais. 

 

LIBRECON. Servizo de comunicación do evento. Gabinete de prensa. 

 

XUVENTUDE.NET Dinamización das RRSS de Xuventude.net. Deseño de animacións audiovisuais de entrada, de saída e titulos corporativos para a 

produción de vídeos. Deseño de estratexia de Social Media. 

EZETAERRE 

Gabinete de comunicación para o 

lanzamento  do novo disco de 

EZETAERRE “Pólvora e tormenta” 

FESTGALICIA 

Campaña de lanzamento e deseño de 

estratexia da marca FESTGALICIA. 

Gabinete de prensa e comunicación, 

elaboración de contidos e redes 

sociais, 2018-2019 



clientes e proxectos

AGAMUS. Asociación Galega de Musicoterapia Estratexia e implementación do plan de comunicaión do VI CONGRESO. 

Labores de comunicación nos actos de celebración do Día de Rosalía en Santiago. 

 

RUXE RUXE. Xestión de medios para o lanzamento do disco de RUXE RUXE. Xestión de medios para a promoción e cobertura do concerto 

presentación do último disco '20 segundos' / 20 anos de traxectoria. 

 

GALP Ría de Arousa. Actualización web e xestión das redes sociais do Grupo de Acción Local Pesqueira da Ría de Arousa. 

 

Cantos na Maré 2017. Gabinete de Comunicación do Festival 

 

Womex 2016. Reforzo de comunicación da feira profesional dedicada ás músicas do mundo. 

 

I, II e III XORNADA SOBRE A SITUACIÓN DAS PERSOAS SEN FOGAR EN COMPOSTELA. Servizo de comunicación das xornadas no Concello de 

Santiago. Gabinete de prensa e redes sociais. 

 

TECEREDES. Cobertura de medios de comunicación e elaboración de spot Audiovisual para a Campaña “Vivir do Mar, Tecer o futuro” da Consellería 

de Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia.    

 

GACS. Coordinación e producción das Xornadas de Comunicación da Campaña “Vivir do Mar, Tecer o futuro” da Consellería de Medio Rural e do Mar 

da Xunta de Galicia. 

 

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios da Universidade de Vigo. Redes sociais (definición de estratexia, creación e xestión de 

contidos), campaña publicitaria en radio e redes, e gabinete de prensa para a Campaña de Inscricións 2015. 

 

PONTE NAS ONDAS . Servizos de Coordinación,  comunicación e difusión en Medios de Comunicación. Comunicación da mostra da oralidade e da 

Gala do Patrimonio 2015.   

 

PONTE NA ESCENA. Xestión de medios e redes sociais do Festival Internacional de Teatro PNE. Gabinete de prensa. 

 

Premios Martín Códax da Música e Festival Martín Códax da Música. Gabinete de prensa e promoción e publicidade en medios e redes sociais 

nas súas catro edicións 

 

O TENDAL. Servizos de posicionamiento no mercado para Cooperativas e Sociedades laborais Servizos de Comunicación, xestión e 

implementación de redes sociais para Cestola na Cachola, CoreJob e RedeSal.  www.otendal.es 

 

AGADIC - Axencia Galega das Industrias Culturais. Xunta de Galicia Deseño de proposta e redacción do Guión para a gala de Entrega dos 

Premios da Cultura 2011 

 

Auditorio Mar de Vigo. Comunicación das actividades infantís de nadal 

 

Asociación Limiar Teatro. Plan de Comunicación do espectáculo Pangeia. Estratexia global e difusión en medios de comunicación 

 

Casa Baubo. Jazz e musicoterapia Servizos de comunicación para o SEMINARIO INTERNACIONAL DE JAZZ E MUSICOTERAPIA 2014 

 

David del Río. Deseñador de moda Gabinete de prensa para EGO 2012, Pasarela Cibeles de novos deseñadores 

 

Mariana Maglio. Arquitecta de interiores Colaboración na creación de contidos de proxectos 

 

Colexio M. Peleteiro. Informe para "El Mundo" Curso 2011-12 Comunicación e coordinación da Campaña de Portas Abertas OPEN DAYS 

PELETEIRO 2013: deseño da estratexia global de campaña, deseño da imaxe de campaña para centros educativos e ANPAS, presentación da 

campaña aos centros e ANPAS, seguimento dos resultados, elaboración de informes e coordinación de xornadas 

 

Zuloak. Documental dirixido por Fermín Muguruza Gabinete de prensa e promoción e publicidade en medios da estrea do filme e do concerto 

promocional do grupo Zuloak na semana previa ao 17-OUFF de Ourense 

 

VIGORUNNERS. Tenda de equipamento para corredores Deseño de campaña de comunicación para o lanzamento da tenda en medios 

comunicación e 
marketing 
dixital



FESTGALICIA 

Labores de coordinación cos festivais 

e coas distintas áreas do proxecto, 

supervisión das accións publicitarias e 

atención do stand. 

clientes e proxectos

 
xestión e 
produción 
de eventos

XORNADA DE ECONOMÍA AZUL 

GALP Ría de Arousa 

Deseño de programación, produción e 

secretaría técnica da xornada. 

CEA MUSEO DO MAR DE GALICIA 

Consellería do Mar – Xunta de Galicia 

Atrezzo e actuación músical 

FESTIVAL RAPASONS. Programación e produción das actuacións artísticas, así como dos talleres infantis. 

 

Festas do Albariño 2015 e 2016. Programación e dinamización musical do stand das Bodegas Martín Códax nas Festas do Albariño de 

Cambados. 

 

AGORA! Bodegas Martín Códax. Coordinación, produción e deseño dos materiais divulgativos da serie de intervencións artísticas AGORA!, 

realizadas nas instalacións das Bodegas Martín Códax polos artistas galegos Carlos Maciá, Jorge Perianes e Kiko Pérez en xuño de 2013. 

 

Culturgal 2012. Feira das Industrias Culturais Xestión económica da feira 

 

Terra da fraternidade - Homenaxe a Zeca Afonso. Festas de Ourense 2012. Produción do concerto homenaxe con motivo do 40 aniversario do 

estreo Mundial do Grândola no Burgo das Nacións 

 

éMundial. Festival da Lusofonía. Produción festival. Música, cinema, mesas redondas, gastronomía, arte cun nexo común: persoas e realidades 

que falan a nosa lingua con diferentes musicalidades, cores e formas. 

Os xoves de Códax. 

Bodegas Martín Códax 

 Deseño de programación e produción 

do Ciclo de concertos de verán na 

terraza da bodega. Desde o inicio do 

ciclo (2012) ata a actualidade. 

Premios Martín Códax da Música e Festival 

Premios Martín Códax da Música 

Xestión económica, produción do evento, 

gabinete de prensa e promoción e publicidade 

en medios, deseño da imaxe gráfica e web, 

materiais promocionais. Desde o inicio do 

certame (2013) ata o ano 2017. 

www.premiosmartincodaxdamusica.com  

PREMIOS ECONOMÍA AZUL 

Consellería do Mar, Xunta de Galicia 

Deseño e produción do acto da entrega de 

premios. Gabinete de prensa e redes 

sociais. Deseño da imaxe gráfica, web e 

materiais promocionais. Secretariado 

técnico e coordinación audiovisual. 



FESTGALICIA 

Outra forma de facer festivais 

https://www.facebook.com/festgalicia 

https://twitter.com/festgalicia 

https://www.instagram.com/festgalicia/ 

https://www.youtube.com/channel/UChS 

2YLENPwefvzLdxXZydMQ? 

https://open.spotify.com/user/c9x0be7u 

t6ktg6j6gg6w2vhus?si=cc0rV- 

0dQmOHxb8eu86ing 

clientes e proxectos

redes 
sociais

REDEUSUMO 

https://www.facebook.com/eusumogal/ 

https://twitter.com/eusumogal 

https://www.youtube.com/user/cooperativ 

asgalicia 

LACES Economía Social Industria 4.0 

https://twitter.com/lacesindustria 

https://www.facebook.com/lacesindu 

stria4.0/ 

https://www.linkedin.com/company/la 

ces-economia-social-industria-4-0/? 

originalSubdomain=es 

deseño, estratexia, creación de contidos e xestión de redes 

GALP Ría de Arousa 

https://www.facebook.com/GalpdaRia 

deArousa/ 

https://twitter.com/GALPRiadeArousa 

https://www.linkedin.com/company/ga 

lp-r%C3%ADa-de-arousa/ 

COREJOB Profesionais do deporte 

 www.corejob.es 

FORMACIÓN EN REDES SOCIAIS 

Curso de formación en redes sociais 

para clubes deportivos de Ames. 

CGAC – 25 aniversario 

Agosto-novembro 2018 

https://www.facebook.com/CGACSant 

iago 

https://twitter.com/cgac_santiago 



II e III XORNADA SOBRE A SITUACIÓN 

DAS PERSOAS SEN FOGAR EN 

COMPOSTELA 

Dinamización de redes sociais 

https://www.facebook.com/concellos 

antiago/ 

https://twitter.com/hashtag/Senfogar 

ismo2018?src=hash 

clientes e proxectos

redes 
sociais

Premios Martín Códax da Música e 

Festival de Premios Martín Códax da 

Música 2013-2017 

 https://www.facebook.com/Premios.G 

alegos.Musica 

www.twitter.com/prmartincodax 

www.youtube.com/user/PremiosGaleg 

osMusica 

deseño, estratexia, creación de contidos e xestión de redes 

Compostela Decide 

Orzamentos Participativos do Concello 

de Santiago 

www.facebook.com/composteladecid 

e www.twitter.com/CompostelaDeciD 

COREJOB Profesionais do deporte 

 www.corejob.es 

Estratexias GALP Grupos de Acción 

Costeira da Ría de Arousa e da 

Mariña-Ortegal 

www.facebook.com/Grupo-de-Acción- 

Costeira-GAC-5-R%C3%ADa-de- 

Arousa-108729605882435/ 

www.facebook.com/gac.amarinaorteg 

al 

Grao en Ciencias da Linguaxe e 

estudos Literarios 

Universidade de Vigo       

www.facebook.com/Ciencias-da- 

Linguaxe-e-Estudos-Literarios- 

782763335170611 

www.twitter.com/GraoLinguaxe 

Pont-up Store 2015-2018 

Espazo para emprendedores 

www.facebook.com/Pont-Up-Store- 

1508292796127577/ 

www.twitter.com/pontUPstore  



Sueños del Gatipedro 

Editorial Galaxia 

www.facebook.com/gatipedro 

www.twitter.com/suenosgatipedro 

clientes e proxectos

redes 
sociais

COREJOB Profesionais do deporte 

 www.corejob.es 

PONTE NAS ONDAS 

www.facebook.com/pontenasondas 

María Fumaça 

Editorial Galaxia 

www.facebook.com/mariafumasa/ 

deseño, estratexia, creación de contidos e xestión de redes 

Festival Ponte na Escena 

www.facebook.com/FestivaLPonteNa 

Escena 

SONÁRBORE Editorial Galaxia 

www.facebook.com/sonarbore 

www.twitter.com/sonarbore 



clientes e proxectos

deseño

XORNADA DE ECONOMÍA AZUL 

GALP Ría de Arousa 

Deseño de imaxe e materiais 

publicitarios. 

FESTGALICIA 

Deseño de materiais publicitarios e de 

difusión e merchandising. Web. 

ALIANZA LATINOAMERICANA DE 

FONDOS DE AGUA 

Infografía animada para el Foro Mundial 

del Agua, Brasil 2018 

COSTA DA MORTE – TERRA ATLÁNTICA 

Deseño de naming e gráfica da marca de 

calidade do territorio Costa da Morte. 

A LARPEIRÍA 

Restyling da marca e deseño de materiais 

publicitarios. 

PORTAL DE EMPREGO - CONCELLO 

DA LARACHA 

Deseño de imaxe e material 

publicitario dixital. 

Rutas Ornitolóxicas das Mariñas 

Deseño de imaxe, dossier publicitario e 

liña gráfica web. 

ESPAZO COOP - Unión de 

Cooperativas Galegas 

Naming e deseño de imaxe corporativa 

GACS - Grupos de Acción Costeira 

Deseño de imaxe gráfica, materiaís 

impresos e mailings para a Campaña “Vivir 

do Mar, Tecer o futuro” da Consellería de 

Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia. 



clientes e proxectos

deseño

UCETAG | GUÍAS DO 

COOPERATIVISMO, Unidades 

didácticas para nenos de primaria 

Deseño editorial e ilustracións de 

guías didácticas. 

GALPS 

Deseño de logotipo, manual corporativo e 

material promocional para os Grupos de 

Acción Local Pesqueira de Galicia, e 

logotipos personalizados para cada Área 

xeográfica. 

ARTE Y SUSTENTABILIDAD, Productora 

cultural. Deseño de cartaz e material 

promocional para a obra de teatro 

FRAGMENTOS DE UN DÍA DE NIEBLA 

ALIANZA LATINOAMERICANA DE FONDOS DE AGUA. Actualización de manual de identidade corporativa. 

 

CÁRITAS CORUÑA. Deseño de papelería, folleto, memoria e materiais promocionais. 

 

XORNADA “A EXPERIENCIA DAS MULLERES NO MUNDO DO VIÑO” Deseño de imaxe e maquetación da memoria. 

 

II XORNADA SOBRE “DIVERSIDADE SEXUAL DESDE A EDUCACIÓN” Maquetación da memoria. 

 

AGUAZUL. Restyling de logotipo, manual de identidade corporativa e aplicacións impresas. 

 

BEN MERCADO. A tenda da economía social galega. Deseño de naming e imaxe corporativa. Deseño de materiais publicitarios e web. 

 

SONNE. Restyling de logotipo e manual de identidade corporativa. 

 

PONT-UP STORE 2015-2018. Deseño da imaxe do evento e material publicitario on e off-line. Deseño web e redes sociais. 

 

COMPOSTELA DECIDE. Deseño de imaxe gráfica e materiais promocionais on e off-line. 

 

Premios Martín Códax da Música e Festival de Premios Martín Códax da Música. Deseño da imaxe gráfica e materiais promocionais 

nas súas edicións 2013-2017 

 

Dirección Xeral de Cooperativas e Economía Social. Xunta de Galicia. Marca Cooperativa Galega. Creación da marca e deseño de 

imaxe gráfica e materiais promocionais 

 

GALICIA-ECONOMÍA SOCIAL CREATIVA. Deseño de imaxe gráfica e materiais promocionais para ZINCSHOWER 2014 e 2015, Madrid. 

 

O TENDAL, Servizos de posicionamiento no mercado para Cooperativas e Sociedades laborais. Deseño web para Cestola na Cachola, 

CoreJob e RedeSal  www.otendal.es 



clientes e proxectos

RedEmprendia. Red Iberoamericana de Universidades que promove a innovación e o emprendimento responsables. Restyling de portal 

web, deseño corporativo on e off-line, deseño editorial  www.redemprendia.org 

 

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios da Universidade de Vigo. Deseño de imaxe, landing page e material publicitario 

web e impreso para a Campaña de Inscricións 2015.  

 

EDISA, Sistemas de Información. Deseño gráfico Corporativo, editorial e web 

 

EdiTa Business. Deseño web  www.editabusiness.es 

 

DREITEC. Consultoría web. Deseño gráfico, editorial e web 

 

INOVA. Consultora tecnolóxica española especializada en innovación e mellora de procesos e proxectos a nivel nacional e internacional 

Deseño gráfico e de infografía 

 

ROTEIRO POR COIA. Deseño de imaxe gráfica e folleto-mapa do roteiro 

 

VIGORUNNERS. Tenda de equipamento para corredores Deseño de Identidade Corporativa e da gráfica do local comercial 

 

Dra. Pilar Gómez.  Deseño de cartaz para conferencias. 

 

EL SALÓN. Deseño de imaxe corporativa e web para a perruquería 

 

CAMPAÑA MAR LIMPO. Deseño de logotipo e claim da campaña de conservación dos fondos mariños dirixida ao sector pesca 

 

Campaña “Maridaxe: Teatro e Viño”. Deseño de proposta e de gráfica para a Campaña de “Maridaxe: Teatro + Viño”, en colaboración 

co Teatro Principal de Santiago de Compostela e a Asociación Galega de Viticultura 

 

I, II e III XORNADA SOBRE A SITUACIÓN DAS PERSOAS SEN FOGAR EN COMPOSTELA. Deseño de imaxe gráfica e maquetación de 

Memoria. 

 

DOA Saúde Mental. Restyling de imaxe corporativa e papelería. 

 

SPORTGAL Deseño de imaxe gráfica e dossier promocional para a Feira Galega do Deporte, Sportgal 2015.  

deseño



Pont-up Store 2015-2018 

Espazo para emprendedores 

www.pontupstore.com 

clientes e proxectos

web

COREJOB Profesionais do deporte 

 www.corejob.es 

Rutas Ornitolóxicas das Mariñas 

 www.rutasornitoloxicas.gal 

Cestola na Cachola 

Economía social desde a pintura 

 www.cestolanacachola.org 

Premios Martín Códax da Música e 

Festival de Premios Martín Códax da 

Música 2013-2017       

www.premiosmartincodaxdamusica.com 

deseño e creación de contidos  

FEST GALICIA  

Outra forma de facer festivais 

www.festgalicia.gal 



El Salón Peluquería e espazo 

creativo   

www.peluqueriaelsalon.com 

clientes e proxectos

web

COREJOB Profesionais do deporte 

 www.corejob.es 

Grupo SOAGA   

www.soaga.com 

BROCANTE Tienda On-line 

 www.brocanteshoponline.es 

Ben Mercado 

A Tenda da Economía Social Galega 

 www.benmercado.gal 

O TENDAL 

Servizos de posicionamento no 

mercado para Cooperativas e 

sociedades laborais   

www.otendal.es 

deseño e creación de contidos  

REDE SAL 

Rede de cooperativas sen ánimo de 

lucro   

www.redesalcoop.org 



clientes e proxectos

 
mar

GALPS 

Deseño de logotipo, manual

corporativo e material promocional

para os Grupos de Acción Local

Pesqueira de Galicia, e logotipos

personalizados para cada Área

xeográfica. 

GALP Grupos de Acción Local do 

sector Pesqueiro - Ría de Arousa. 

Definición da estratexia de 

Comunicación, xestión de medios e 

redes sociais. Actualización web. 

CEA MUSEO DO MAR DE GALICIA 

Consellería do Mar – Xunta de Galicia 

Atrezzo e actuación músical 

TECEREDES 

Cobertura de medios de comunicación 

e elaboración de spot Audiovisual para 

a Campaña “Vivir do Mar, Tecer o 

futuro” da Consellería de Medio Rural e 

do Mar da Xunta de Galicia.     

PREMIOS ECONOMÍA AZUL 

Consellería do Mar, Xunta de Galicia

Deseño e produción do acto da

entrega de premios. Gabinete de

prensa e redes sociais. Deseño da

imaxe gráfica, web e materiais

promocionais. Secretariado técnico e

coordinación audiovisual. 

XORNADA ECONOMÍA AZUL: O mar 

como motor de innovación e 

crecemento. 

Deseño de imaxe e materiais 

publicitarios. Cobertura e xestión de 

medios. Deseño de programación, 

produción e secretaría técnica da 

xornada. 



clientes e proxectos

 
mar

GACS - Grupos de Acción Costeira 

Deseño de imaxe gráfica, materiaís 

impresos e mailings para a Campaña 

“Vivir do Mar, Tecer o futuro” da 

Consellería de Medio Rural e do Mar da 

Xunta de Galicia. Coordinación e 

producción das Xornadas de 

Comunicación. 

GALP Grupos de Acción Local do 

sector Pesqueiro - A Mariña-Ortegal. 

Definición da estratexia de 

Comunicación, xestión de medios e 

redes sociais.   



FORMACIÓN EN REDES SOCIAIS 

Curso de formación en redes sociais 

para clubes deportivos de Ames, 2018 

clientes e proxectos

emprendemento e 
economía social

18º Salón de Turismo Gastronómico 

Internacional Xantar 

Coordinación e comunicación do stand 

do Consello Galego de Cooperativas na 

feira. Deseño de materiais gráficos de 

apoio. Febreiro, 2017 

Xornada de Responsabilidade 

xurídica das cooperativas 

Coordinación, comunicación, 

secretariado técnico, catering e 

diseño de imaxe de materiais de apoio. 

Decembro, 2017 

BEN MERCADO - A tenda on-line da

Economía Social Galega.  

Comunicación e deseño da imaxe

gráfica da plataforma e dos materiais

promocionais. Novembro, 2017 

Xornada EspazoCoop “Ven coñece 

as cooperativas! Unha oportunidade 

para cambialo todo” 

Coordinación, comunicación, 

secretariado técnico e deseño de 

materiais gráficos de apoio. Xuño, 

2017 

FORMACIÓN EN EMPRENDEMENTO 

para o Concello de Pontevedra, dentro 

do programa "Pontevedra ten un 

Puntazo", Novembro, 2016   

Campaña “SOMOS COOP. As 

Cooperativas axudamos a construír 

un mundo mellor” EspazoCoop. 

Comunicación e deseño de campaña 

gráfica. Decembro, 2017   

DÍA DO COOPERATIVISMO 2014, 

2016, 2017 e 2018 

Distintas tarefas de coordinación, 

comunicación e audiovisual ao longo 

das catro edicións.  

Galicia, Economía Social Creativa, na feira 

Zinc Shower - Madrid. Coordinación para a 

contratación do stand, acreditacións das 

cooperativas e sociedades laborais. 

Coordinación das presentacións de proxectos, 

envío de material e outra loxística. Deseño e 

maquetación da imaxe gráfica, do stand e 

material promocional. Comunicación e difusión 

da presenza das empresas de economía social 

galega na feira. Maio, 2014 e 2015 



Coordinación da sección "Como se 

fixeron e por que? As cooperativas 

culturais contan a súa experiencia" 

enmarcada dentro das xornadas 

informativas "Cooperativas Culturais: 

unha resposta ante tempos de 

cambio" Decembro, 2014 

clientes e proxectos

emprendemento e 
economía social

Dirección Xeral de Cooperativas e Economía Social | Xunta de Galicia Marca Cooperativa 

Galega. Deseño do plan de difusión, gabinete de prensa e promoción e publicidade en medios. 

 

Ciclo de xornadas: ‘Unha oportunidade en tempos de crise: emprende cooperativas’ 

Experiencias cooperativistas de éxito: O CABLE INGLÉS | Cooperativa Cultural. Na Escola de 

Negocios Novacaixa Galicia, Xuño, 2013 

 

OBRADOIRO Formación Cooperativa para persoas que queren emprender en colectivo. 

Centro de Rede Eusumo na Cámara de Comercio de Vigo, Marzo, 2013 

 

Xornada de Difusión do Modelo Cooperativo "EMPRENDER EN CLAVE COOPERATIVA" 

Destinado ao alumnado dos ciclos formativos de animación socio cultural do IES 

PONTEPEDRIÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - Febreiro, 2013 

Proxecto de Intercooperación “O TENDAL” 

Servizos de posicionamiento no mercado 

para Cooperativas e Sociedades laborais. 

Organización, deseño e comunicación do 

proxecto desenvolvido xunto con Cidadanía 

S.Coop.Galega, Marketing Tangible S.Coop. 

Galega e Ítaca Software Libre S.Coop.Galega 

Novembro, 2013 

www.otendal.com 

Xornada de Intercooperación Viño e 

Cultura 

 Organización, deseño e comunicación 

do encontro nas Bodegas da 

Cooperativa Martín Códax 

Agosto, 2013  

Xornada sobre Cooperativas no 

Sector da Cultura 

Participación na mesa redonda da 

Xornada na Cidade da Cultura, 

Santiago de Compostela 

Novembro, 2013 



TIRA DO CABLE. Proxecto de divulgación 

 

Tira do Cable é un proceso aberto que pretende xuntar as 

historias, anécdotas, experiencias, documentos, fotografías, 

filmacións ou calquera outra testemuña da presenza do Cable 

Inglés en Vigo e en Galicia. 

 

Este é o noso proxecto fundacional e vai guiado pola 

necesidade de satisfacer a nosa propia curiosidade, seguindo 

o sabio precepto grego escrito no atrio do templo de Apolo en 

Delfos, e que Sócrates converteu nun dos piares básicos da 

súa filosofía: COÑÉCETE A TI MESMO. 

 

Coñezámonos mellor coma pobo reconstruíndo entre todos un 

dos episodios máis descoñecidos e memorables da nosa 

historia recente. Esta é a nosa proposta. 

 

Queres tirar do cable? 

www.ocableingles.com/tiradocable  

clientes e proxectos

 
 
proxectos 
propios

As mulleres non son de porcelana, a loita violeta das 

traballadoras de Álvarez. Proxecto de divulgación 

 

Na desaparecida factoría de porcelanas Álvarez traballaron 

durante moitas décadas mulleres conscientes e 

comprometidas coa súa condición de xénero e tamén coa loita 

obreira. Organizáronse, informáronse e botáronse á rúa para 

loitar polos seus dereitos coma mulleres e tamén polos 

dereitos de todos os traballadores. Perseguiron a igualdade e 

a xustiza social cunha valentía merecedora de moitos 

recoñecementos, pero coma adoita suceder coas historias de 

mulleres, o seu traballo ficou esquecido na trastenda da 

Historia. 

 

O obxectivo deste proxecto é recuperar esa parte da nosa 

memoria industrial en clave de xénero, a través dos 

testemuños das propias traballadoras. O resultado das nosas 

pesquisas terá formato documental, editorial e expositivo. 

 

O proxecto está aberto ás achegas de todas e todos os que 

queiran participar. 



O Cable Inglés S. Coop. Galega 

CIF. F-27768563 

Conde de Torrecedeira, 68. 5ºB 

36202 

Vigo, Pontevedra 

 

Tel. (+34) 653 477 154 

        (+34) 650 579 208 

 

info@ocableingles.com 

www.ocableingles.com  


