DOSSIER DA ENTIDADE: SON
RADIOFUSIÓN
Traxectoria, recursos e base social da entidade
Son Radiofusión é unha entidade de natureza cultural. Creouse en xullo de 2011 coa pretensión
de promocionar a lingua e a cultura galegas. Este é o seu décimo ano funcionamento. A entidade
non conta con ningún local en propiedade ou en alugueiro. Actualmente, ten un total de 105
persoas asociadas que coas súas cuotas fornecen de recursos económicos á entidade.
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Preséntase como unha asociación de amizade coa radio local. Queríamos contribuír tamén a
ampliar a base social, a proxección e a imbricación na cidadanía das emisoras municipais da
provincia de A Coruña.
Con eses obxectivos producimos infinidade de programas de radio nestes dez anos que logo
foron emitidos polas radios públicas locais, en colaboración coa asociación de Emisoras
Municipais Galegas. Sostemos, ademais, a páxina web www.radiofusion.gal para ampliar a
cobertura dixital das emisoras municipais, producindo unha programación musical de 24 horas
que serve como complemento das programacións locais, verdadeira razón de ser deste tipo de
medios de comunicación.
Entre as activdidades máis salientábeis impulsadas ao longo destes anos destacamos as
seguintes edicións de libros, algúns deles de banda deseñada:
Arias, M. Xesús e Sardiña, Carlos. Bóveda. Narón, 2012.
Trátase dun libro de banda deseñada con texto de María Xesús Arias e ilustracións de
Carlos Bóveda. Procura achegar a figura e o pensamento de Alexandre Bóveda, membro
do Partido Galeguista, fusilado en 1936 tras un consello de guerra inxusto.
Arias, M. Xesús e Sanfiz, Henrique. Perlío no pasado. Fene, 2014.
Un libro que recolle a historia desta parroquia fenesa dende a época dos castros ata a
rotura da ponte de As Pías no ano 1998.
Sanfiz, Henrique. O pazo de Barallobre e o pintor Antonio Jaspe Moscoso. Fene, 2015.
Recolle fotografías e historias relacionadas co antigo inmoble levantado en 1591 e
derruído definitivamente en 1979. Contén textos de Henrique Sanfiz e fotografías de
Ovidio Aldegunde.
Sanfiz, Henrique e Sardiña, Carlos. Lucas Ferro Caaveiro. Fene, 2017.
Trátase dun cómic que busca recuperar a figura de Lucas Ferro Caaveiro, arquitecto de A
Capela encargado de rematar a fachada da Catedral de Santiago de Compostela. Textos
de Henrique Sanfiz e ilustracións de Carlos Sardiña.
García, Anxos e Sardiña, Carlos. Rosalía de festa. Fene, 2019.
Banda deseñada que conta a historia de dúas amigas que se aproximan á obra de Rosalía
de Castro a través dunha viaxe que esta última realizou ao Seixo.
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Ferramentas de difusión, impacto social e acceso aberto
ao traballo da entidade
A ferramenta principal de difusión é a páxina web www.radiofusion.gal. Ademais, a asociación
conta con distintas redes sociais como son Facebook (A Fenestra de Radio Fene), Instagram
(@radiofene) e Twitter (@radiofusionga).
Proximamente, para chegar a novos públicos, plantexamos a posibilidade de crear un perfil de
TikTok cunha identidade similar.

Dossier de prensa
Ademais das novas que se mencionan no dossier sobre o grupo de lectura e o grupo de
recuperación da memoria local, adxuntamos algunhas mencións ás actividades realizadas pola
asociación que non se poden atopar de xeito dixital.
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