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1.
Conferencia 
Anual

O 25 de Xaneiro celebrouse 

na Casa Casares Quiroga de 

A Coruña a XII Conferencia 

Anual sobre “Nacionalismo 

¿unha teoría política vixente?”, 

impartida por Igor Ahedo 

Gurrutzaga, profesor de 

Ciencia Política da Universidade 

do País Vasco. A actividade, 

organizada en colaboración 

coa concellería de Cultura da 

cidade herculina, conmemorou 

o 80 aniversario da conferencia 

que Plácido Castro pronunciara 

nas Irmandades da Fala da 

Coruña e que levaba por titulo: 

“O nacionalismo, un credo 

moderno”. A conferencia 

publicouse en formato papel e 

electrónico na páxina web do 

IGADI.
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2.
Premio de 
Tradución

A décima edición, 

correspondente a 2010, 

fallouse na vila de Cambados 

o 30 de setembro e o premio 

entregouse en Corcubión o 8 

de outubro, correspondendo a 

D. Fernando Moreiras Corral 

pola excelente tradución do 

“Ensaio sobre a crítica”, de 

Alexandre Pope, texto clásico 

deste afamado poeta inglés. O 

xurado salientou que se trata 

da primeira tradución deste 

autor ao galego, e destacou a 

gran calidade da reprodución 

dos esquemas rítmicos da obra 

orixinal. 

O premio presentou como 

novidade a entrega dunha 

obra artística deseñada e 

realizada por Xaquín Chaves, 

en substitución da dotación 

económica.
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3. 
Día 
internacional 
da tradución 
en Galicia

O 20 de outubro, na Casa 

Galega da Cultura de Vigo, 

celebrouse un acto de 

homenaxe a Plácido Castro, a 

quen se lle dedicou o Día da 

Tradución en Galicia este ano. O 

profesor Alberto Álvarez Lugrís, 

do Departamento de Tradución 

e Lingüística da Universidade 

de Vigo, pronunciou unha 

conferencia sobre “As 

traducións de Plácido Castro”.

O acto foi organizado pola 

Asociación de Tradutores 

Galegos, coa colaboración 

da Dirección Xeral do Libro, 

Arquivos e Bibliotecas da Xunta 

de Galicia.
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4.  
Reunións do 
Padroado e 
renovación 
dos seus 
membros

O Padroado reuniuse o 10 de 

febreiro e o 31 de maio en 

Vilagarcía de Arousa. Como 

consecuencia dos cambios 

derivados dos resultados das 

eleccións municipais celebradas 

o 22 de maio, foron renovados 

os representantes dos concellos 

d Corcubión e Vilagarcía 

de Arousa, pasando a ser, 

respectivamente, José Antonio 

Louro Pais e Flora María de los 

Ángeles Rodríguez Barreiro. 

A Fundación agradeceu a 

colaboración prestada por Xosé 

Castro Ratón (Vilagarcía de 

Arousa) e Juan Carlos Cánovas 

Díaz (Corcubión), quen cesaron 

como membros do Padroado.
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5. 
Sede oficial 
e Arquivo 
Permanente

Trasladáronse á sede oficial 

e arquivo permanente da 

Fundación sitos no Pazo de 

Torrado, na rúa Príncipe 10 de 

Cambados, algúns materiais e 

publicacións. Elaborouse tamén 

un inventario de necesidades 

básicas para optimizar este 

espazo.
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6. 
Outras 
actividades

Publicáronse en formato papel 

a X e XI Conferencia Anual 

Plácido Castro, correspondentes 

aos exercicios 2009 e 2010, que 

estaban pendentes de edición. 

Igualmente entregouse ao 

prelo o libro “Irlanda en 

Plácido Castro”, co-editado 

en  colaboración co IGADI e co 

apoio da Consellería de Cultura 

e Turismo da Xunta de Galicia. 

A Fundación estreou presenza 

en Facebook cun perfil 

específico que pretende divulgar 

a figura de Plácido Castro 

aproveitando as redes sociais.
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