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Libertaria

Do 3 ao 12 de abril

PRESENTACIÓN

Na Fundación
Rodríguez Iglesias,
Rúa Cordelería, 32
Edif. Hércules
Entrada polo Paseo
 Marítimo

CONFEDERACIÓN  XERALCONFEDERACIÓN  XERALCONFEDERACIÓN  XERALCONFEDERACIÓN  XERAL
DO TRABALLODO TRABALLODO TRABALLODO TRABALLO

O pasado ano 2006 foi decretado polo poder

e mailos seus acólitos como o Ano da

Memoria. Un Ano da Memoria

subvenciondada, interesada e terxiversada

que convertía aos loitadores libertarios en

autonomistas e republicanos a defender a

lexitimidade institucional.

A CGT da Coruña, segue

a ter memoria, segue

lembrando a loita dos que

en 1936 iniciaron o mais

importante intento de

conquerir unha sociedade

sen clases, unha sociedade

de liberdade e xustiza para

todos e todas

Por todo isto, dende a CGT non

esquecemos, e seguimos a prender a

chama da rebeldía.

Organiza:



PROGRAMA A EXPOSICIÓN �MEMORIA LIBERTARIA�

XORNADAS POLA RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA  LIBERTARIA

Consta de 26 paneis que amosan dende os

antecedentes éticos e filosóficos do anarquismo

ata o plantexamento do debate pendente sobre

a Revolución.

De xeito cronolóxico presenta dende a Primeira

Internacional ás organizacións que, como a

Confederación Nacional do Traballo, a

Federación Anarquista Ibérica, as Xuventudes

Libertarias e Mulleres Libres, conforman o

Movemento Libertario.

Dende o Naturismo ao Esperanto, a Cultura

Ácrata e maila súa Filosofía, a Pedagoxía

Libertaria, os Ateneos, ata o proceso producido

o 19 de xullo, cando o pobo en armas, frea o

golpe fascista en boa parte do país e o

proletariado entra en escea como principal

actor, representanto coa perda da guerra o

final do drama histórico.

Os paneis están acompañados da proxección

dun audiovisual de nove minutos de duración

que se emitirá cada hora, e unha exposición

virtual de carteis da épcoa.

A  eclosión da Revolución Libertaria,

plasmouse en infinidade de realizacións.

Unha nova orde social, autoxestionaria,

organizada de abaixo a arriba, tivo nas

colectividades o seu principal exponente.

Os traballadores por primeira vez viviron

todo aquelo que tiñan soñado,

experimentanto a liberdade, a

solidariedade humana,o apoio mutuo e a

igualdade entre homes e mulleres; cunha

filosofía acorde aos requisitos que

demandaba a nova sociedade e unhas

prácticas comprometidas coa natureza e

a fraternidade universal.

Décadas de

cultura libertaria

e de ensino

racionalista, a

través dos

ateneos e os

sindicatos,

fixeron posible

a preparación

intelectual do

pobo.

INAUGURACIÓN DAS XORNADAS. 3 de
Abril, ás 17 horas.

EXPOSICIÓN. 3 ao 12 de Abril, de 17 a
21 horas, agás o domingo 8 e o luns 9.

ACTUACIÓN DO CORO LIBERTARIO DO
A.L. DE VIGO. 5 de Abril, ás 19,30 horas.

PRESENTACIÓN DO DOCUMENTAL
"PATAGONIA, UTOPÍA LIBERTARIA" CO
DIRECTOR DO FILME, XAN LEIRA.11 de
Abril, ás 19,30 horas.

CHARLA SOBRE "A REPRESIÓN CONTRA
A MULLER LIBERTARIA NA GALIZA" A
CARGO DO HISTORIADOR DIONISIO
PEREIRA. 12 de Abril, ás 19,30 horas.

TÓDOLOS ACTOS TERÁN LUGAR NA
SÉ DA FUNDACIÓN RODRÍGUEZ
IGLESIAS.
Rúa da Cordelería, 32. Edificio Hércules
(antiguo Cine Goya). Entrada polo Paseo
Marítimo.


