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CO~AS DE LA GENTE 

Ciclo de conferencias 

Un seminario para reconstruír a memoria 
A Nova EScola Galega 
analiza nunhas 

, xomadas a historia 
dos prisioneiros 
dos campos de 
traballos fOIZados 

Reconstruír a memoria his
tórica no contexto es·colar. 
Ese é o obxectivo do semi
nario da Nova Escola Galega 
que este ano celebra o seu 
décimo aniversario co títu
lo Omeomonte, e que nesta 
ocasión analizará especial
mente a situación dos prisio
neiros e das mulleres repre
saliadas na ditadura. Rianxo, 
O Pindo e Quilmas serán os 
escenarios nos que terán lu
gar as actividades, que se ce

lebrarán entre este venres e 
o domingo. 

Non obstante, como anti
cipo, onte inaugurouse no ins
tituto Félix Muriel de Rianxo a 
exposición fotográficas Rei
xas: mulleres baixo o terror 
franquista, que foi organiza
da pala xornalista e escrito
ra Montse Fajardo Pérez. Pre
cisamente, este centro edu~ 
cativo acollerá a apertura do 
seminario o venres, ás F.OO 
horas, cunha conferencia da 
profesora da Universidade da 

o instituto Félix Muriel acolle a mostra «Reixas mulleres baixo o terror fran uista). CEDIDA 

Corufía Sara Caroa, que falará 
dos campos de traballo, unha 
temática que tamén capitali
zará a charla do seu compa
i'ieiro Uxío Breogán Diéguez 
(19.00 horas). 

Presentac;ón literaria 
A presentación do libra A ma
drifla, de Maria dei Carmen 
Caramés (20.00), e unha ho
menaxe aos prisioneiros dos 
campos de concentración de 
Rianxo porán fin aos actos. 

A sede da confraría do Pin-

do acollerá a segunda xor
nada do seminario, que co
mezará cunha charla do his
toriador luís lamela so.bre 
os refuxios de sindicalistas 
que houbo neste municipio 
(10.00). e que poderán cone
cerse a continuación nünhas 
visitas guiadas por Xilberto 
Caamano, presidente da Aso
ciación Monte Pindo Parque 
Natural. A proxección da fil
me A Mé!rineira, de Antón 00-
bao, e unha mesa redonda so
bre as testemunas da repre-

sión completarán esta segun
da xornada. 

O domingo chegará o pun
to e final deste décimo semi
nario, que volverá a ter como 

. escenarioá confraríacarnotá. 
O profesor Miro Villar falará 
dos prisioneiros no campos 
de concentración de Francia 
(10.00 horas), e logo haberá 
una visita palas lugares rela
cionados coa memoria his
tórica no Pindo, para acabar 
cunha comida e unha asem
blea de campo. 


