
Sada
Auditorio Municipal da Casa da Cultura Pintor Lloréns
15 de xullo de 2021



A evolución recente da batalla xudicial pola recuperación do Pazo de
Meirás, despois de varios anos de reivindicación social e da
intervención das institucións galegas e españolas a prol da súa
titularidade pública, devolveu ao primeiro plano da actualidade a
cuestión da permanencia dos lugares de memoria vencellados á
ditadura franquista en Galicia. Dende a Casa de Cornide na Coruña á
illa de San Simón, son varios aínda os espazos en que a sombra da
ditadura, da súa represión e das súas vítimas está presente. Algúns
foron obxecto de resignificación, outros aínda xacen no
semiesquecemento, igual que varios lugares ligados á memoria do
antifranquismo e mais dos movementos sociais anteriores á Guerra
Civil. Esta xornada propón unha reflexión de conxunto,
contextualizada no marco europeo, das políticas da memoria sobre o
pasado recente levadas a cabo en Galicia nas últimas décadas e
tamén do que resta por facer.



SSeessiióónn ddaa mmaaññáá 
 
10:00 horas 
Inauguración e presentación da
xornada 
 
10:15 horas 
Roteiros da memoria europea: do
antifascismo á herdanza colonial 
XXoosséé MM.. NNúúññeezz SSeeiixxaass, Universidade
de Santiago de Compostela /
Consello da Cultura Galega 
 
11:00 horas 
A illa de San Simón: de cárcere a lugar
de memoria 
MMoonnttssee FFaajjaarrddoo, xornalista, escritora
e coordinadora de "A memoria das
mulleres"  
 
11:45 horas 
Pausa 
 
12:15 horas 
A disputada herdanza dos Franco: de
Meirás á Casa Cornide 
EEmmiilliioo GGrraannddííoo SSeeooaannee, Universidade
de Santiago de Compostela 
 
13:00 horas 
Debate

SSeessiióónn ddaa ttaarrddee 
 
16:00 horas 
Os lugares de memoria dos
movementos sociais alternativos da
Galiza de anteguerra 
DDiioonniissiioo PPeerreeiirraa, historiador 
 
16:45 horas 
Mesa redonda 
Lugares de memoria do franquismo
en Galicia 
Modera: CCaarrllooss BBaabbííoo, A. C. Irmáns
Suárez Picallo e coautor do libro
Meirás, un pazo, un caudillo, un
espolio 
 
Participan:  
AAllddaarraa CCiiddrrááss, Universidade de
Santiago de Compostela 
MMaannuueell PPéérreezz LLoorreennzzoo, IES Isaac Díaz
Pardo (Sada) / A. C. Irmáns Suárez
Picallo 
RRaaúúll SSoouutteelloo, IES Campo de San
Alberto (Noia) / Universidade de
Santiago de Compostela 
 
19:00 horas 
Peche da xornada e conclusións



Organiza
Consello da Cultura Galega

Colabora
Concello de Sada
Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo

Coordina
Xosé M. Núñez Seixas

Lugar
Auditorio Municipal da Casa da Cultura Pintor Lloréns 
Avenida do Porto 
15160 Sada

Inscrición
A inscrición é gratuíta. 
O número de prazas é limitado. 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal




