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1.
Conferencia 
Anual

O 29 de Xaneiro celebrouse, 

na Casa da Cultura de 

Corcubión, a XI Conferencia 

Anual sobre “A aprendizaxe 

das linguas e o uso do galego: 

¿complementariedade ou 

contradición?”, impartida por 

Henrique Monteagudo, 

profesor de Filoloxía Galega 

na Universidade de Santiago 

de Compostela e recoñecido 

investigador da sociolingüística 

galega.

A conferencia publicouse en 

versión electrónica na páxina 

web do IGADI.
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2.
Premio de 
Tradución

A novena edición, 

correspondente a 2009, 

fallouse e entregouse na vila 

de Cambados, correspondendo 

ex aequo a D. Emilio Valadé 

del Río pola tradución d’A 

evolución humana de Antonio 

Bracinha Vieira e a Natalia 

Cora, Rebeca Lemat e Susana 

Collazo pola tradución de Lord 

Jim de Joseph Conrad. Lord 

Jim é un clásico da literatura 

universal que se nos presenta 

nunha coidadísima tradución. O 

xurado quixo salientar tamén na 

tradución d’A evolución humana 

o feito de que se traduza 

unha obra científica e con este 

recoñecemento faise fincapé 

na necesidade da planificación 

da tradución sistemática dun 

corpus científico universal.. 

Tamén se realizaron xestións a 

fin de conseguir financiamento 

privado para reforzar a contía e 

visibilidade do premio.
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3. 
Reunións do 
Padroado

O Padroado reuniuse o 28 de 

abril e o 17 de setembro en 

Vilagarcía de Arousa. Tamén o 

11 de novembro en Cambados.
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4.  
Sede oficial 
e Arquivo 
Permanente

Déronse os pasos necesarios 

para que en 2011, a sede oficial 

e o arquivo permanente da 

Fundación poidan trasladarse ao 

Pazo de Torrado, na rúa Príncipe 

10 de Cambados.
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5. 
Estratexia 
2010-2015

O Padroado da Fundación 

definiu seis liñas principais de 

traballo para o próximo lustro: 

potenciar a investigación sobre 

a vida, obra e pensamento de 

Plácido Castro; habilitación dun 

espazo físico digno onde acoller 

todos os materiais inventariados 

e poñelos a disposición dos 

interesados; impulso ao premio 

de tradución, reforzándoo 

co apoio de patrocinadores 

externos; realizar unha 

exposición conmemorativa en 

2013 do oitenta aniversario 

da participación de Galicia no 

Congreso de Nacionalidades 

Europeas; promover novos 

espazos de difusión da obra 

e pensamento de Plácido 

Castro, incluíndo a creación 

dunha páxina web específica; 

e fomentar alianzas para 

crear e estender unha rede 

arredor da súa figura con 

especial proxección no entorno 

galicianista en Inglaterra e 

Irlanda. 
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6. 
Outras 
actividades

Realizáronse xestións ante a 

Embaixada de Irlanda en Madrid 

para promover conxuntamente 

diversas actividades que 

salienten a relación de Plácido 

Castro coa vella Éire.

Acordouse iniciar a dixitalización 

da obra pictórica de Plácido 

Castro. 



FUNDACIÓN PLÁCIDO CASTRO 

a 3 de xaneiro de 2011


