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O monte non nos pertence. Somos nós quen lle pertencemos 
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Este é un proxecto documental producido por Trespés Soc. 
Coop. Galega, que a través de espazos colaborativos e novas 
ferramentas de comunicación pretende construír un relato sobre o 
mancomún.

No país do minifundismo permanece unha realidade que é de 
todos, e ao tempo de ninguén, unha realidade que camiña entre 
o público e o privado. Así é o mundo dos montes en mancomún. 
 
Esta forma de titularidade asenta as súas raíces nunha concepción 
colectiva do territorio, e fai parte do patrimonio cultural galego.

Tras moitas vicisitudes, hai trinta anos os seus lexítimos titulares, a 
veciñanza dos lugares, recuperaron a xestión dos montes en 
mancomún. É tempo, pois, de realizar unha achega á situación 
actual deste réxime de titularidade.

Pretendemos construír un relato que xunte as voces das xentes 
das comunidades e do ámbito académico. Construiremos, así, 
unha ollada diversa, unha reflexión colectiva sobre o monte en 
mancomún e o seu futuro.

O proxecto



Este documental pretende 
mostrar o mundo das 

comunidades de montes, unha 
realidade próxima, mais 
escasamente coñecida e 

pouco valorada pola 
sociedade galega. Ao tempo, 

queremos sinalar as 
potencialidades que o 
mancomún ten como 

ferramenta válida para a 
xestión e custodia do territorio 

próximo.

Queremos facer un 
recoñecemento ás persoas que 
fan parte das comunidades de 

montes, os comuneiros e 
comuneiras. Estimular a súa 

implicación e o seu orgullo por 
poder participar dun xeito de 
xestión do territorio propia, ao 
tempo que esa valoración se 

expande ao conxunto da 
cidadanía galega.

 Pretendemos 
sinalar a 

titularidade en 
mancomún como 
un elemento do 

patrimonio cultural 
galego. 

Que fai necesario este proxecto?
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Quen somos?

Trespés é unha cooperativa de recente criación. As persoas que 
facemos parte dela contamos con ampla experiencia na 
materialización de ideas. Manexamos a versatilidade como 
ferramenta. Modelamos coa imaxinación. Construímos na 
criatividade.
Desenvolvemos proxectos nos sectores social, cultural e 
ambiental a través da consultoría, produción de contidos ou 
dinamización territorial. 

Diana Toucedo Crespo 

Graduada na especialidade de montaxe na ESCAC (Escola Superior de 
Cine e audiovisuais de Cataluña, Universidade de Barcelona) en 2008.  
En 2009 traballa no Estudio Mariscal, como responsábel do departamento 
de imaxe, editando múltiples traballos do prestixioso deseñador e 
participando na montaxe do filme Chico & Rita, dirixido por Fernando 
Trueba e Javier Mariscal.  
Cursa o máster en Estudos de cinema e audiovisual contemporáneo na 
Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, realizando varias pezas 
audiovisuais con material de arquivo e foundfootage, como “Ser de Luz”, 
actualmente pertencente ao Arquivo Xcéntric do CCCB (Centre de Cultura 
Contemporánea de Barcelona). Realiza tamén “Tres tiempos, tres gestos”, 
unha peza ensaística sobre a cineasta xaponesa Naomi Kawase. Participa 
no proxecto de correspondencias “In Between Days” entre esta directora 
xaponesa e Isaki Lacuesta. Tras esta colaboración, comeza unha serie de 
traballos con Isaki Lacuesta, entre eles “La noche que no acaba” un 
documental producido polo canal TCM.
Actualmente Diana Toucedo prepara como directora o documental Trinta 
Lumes centrado na serra do Courel; ao tempo que edita unha 
longametraxe experimental co director alacantino Luis Macías. 
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Lara Vilanova  

En 2008 graduouse na Escola Superior de Cinematografía e 
Audiovisual de Cataluña (ESCAC). Exerceu de realizadora de 
documentais, como "El anillo del Mediterráneo", conseguindo en 
2005 o premio ao mellor documental no Certame de Cinema 
Ecoloxista da Bisbal d'Empordà (Girona), e de curtametraxes como 
"Stilleben”. En 2009 gañou o premio Kodak/Nahemi á mellor 
dirección de fotografía en "Encounters Film Festival" (Inglaterra). Foi 
seleccionada en 2011 para asistir como Cinematographer no 
Berlinale Talent Campus e na Summer Academy de Locarno. 
Parellamente á sua carrera como directora de fotografía comparte 
as súas experiencias como docente na escola Kinema de Bilbao.
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Alberte Román 

Desenvolve o seu traballo na produción de contidos no ámbito 
cultural e ambiental. Recentemente  cursou o máster en 
desenvolvemento de contidos audiovisuais da Universidade de Vigo. 
Acredita ampla experiencia na coordinación e produción de materiais 
divulgativos, exposicións e traballos audiovisuais nos que destaca a 
produción e guión do documental “A pegada na terra. Pegada 
ecolóxica na comarca de Redondela" producido para o concello de 
Redondela.
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Mancomunidade de Montes 
do Val Miñor

Com. Montes de Saxamonde 
(Redondela)

Com. Montes de Borreiros 
(Gondomar)

Apoios

Com. Montes de Ventosela 
(Redondela)

Com. Montes da Ramallosa 
(Gondomar)

Llorenç Soler
Director "O monte é noso"

Organización Galega de 
Com. de Montes



TRESPÉS Soc.Coop.Galega 
Carballo 3, baixo. Redondela 36800 
tlf (+34) 986110045/ 693633550 
info@trespes.com/ www.trespes.com

Mais info www.entodasasmans.com
contacta en info@entodasasmans.com
séguenos en www.facebook.com/entodasasmans

Para contactar




